Nieuwsbrief 15 maart 2018

Beste ouder(s) verzorger(s),

Welkom!
Hidde Prins, Jasper Leppink, Indy Vaneker en Luuk Heemink zijn in maart vier jaar geworden
of zijn deze maand nog jarig. We heten deze kinderen van harte welkom op onze school en
wensen hen hier een mooie en leerzame tijd!
We merken dat de drukte in de gang bij groep 1 en groep 2 minder wordt door een aantal
maatregelen. Heel fijn dat een ieder meedenkt en meewerkt. Namens de kinderen en de
leerkrachten: dankjewel!
Aanmelden
De afgelopen weken hebben meerdere ouders onze school bezocht, om te bekijken en
ervaren of onze school past bij hun en hun kind. De aanmeldingen komen ondertussen ook
binnen. Heeft u nog een zoon of dochter, die voor 1 oktober 2019 4 jaar wordt, wilt u hem/
haar dan ook voor 1 april aanmelden?
Personeel
Juf Carmen is weer aan de beterende hand en voor 1 dag hersteld gemeld. Deze dag werkt
ze in de invalpool van Keender. Op de dinsdag is ze de komende weken nog bij ons op school
in groep 5. Fijn dat het zo snel al weer beter gaat!
Juf Daniëlle en haar man Ruud zijn op 28 februari ouders geworden van een dochter;
Suzette. We wensen juf Daniëlle een fijne verloftijd en hen als gezin veel geluk samen.
En dan nog een leuk nieuwtje: Juf Susanne is in blijde verwachting van haar tweede kind. We
wensen haar een goede zwangerschap.
Juf Marie-Louise heeft haar cursus dyslexie afgerond en is nu bezig met de cursus
dyscalculie. Juf Susanne rond binnenkort haar opleiding ‘Specialist Jonge Kind’ af. Wat goed
he?!
De school in ontwikkeling…
Analyse opbrengsten CITO LOVS
Woensdagmiddag hebben we met het team naar de uitkomsten van de analyse op
schoolniveau gekeken. We hebben o.a. geconstateerd dat Rekenen in groep 1-2 goed scoort
en begrijpend lezen in alle groepen. Voor beide vakgebieden zien we een stijgende lijn

binnen de school. We zien ook dat de kinderen met veel I en II scores steeds meer profiteren
van het aanbod.
Ontwikkelpunten zijn er ook. Taal in groep 1-2 vraagt bijvoorbeeld extra aandacht. In de
midden- en bovenbouw analyseren we per groep welke categorieën er uitvallen, zodat we
daar extra aandacht aan kunnen besteden de komende periode.
Per groep worden er diepere analyses uitgevoerd en vanuit de nieuwe groepsplannen
werken we de komende periode aan de doelen.
Audit
Binnen onze stichting Keender zijn we op alle fronten bezig om onze onderwijskwaliteit te
verbeteren. De PO-raad en OCW zijn tot de conclusie gekomen dat het verschil gemaakt
wordt wanneer schoolbestuur, schoolleiders en het schoolteam systematisch werken aan
kwaliteitsverbetering. Om die reden doen we jaarlijks een zelfevaluatie. Hier zijn we
eigenaar van, maar het is wel van belang dat mensen van buiten bijdragen aan
oordeelsvorming. Dit is een van de redenen waarom we audits uitvoeren binnen onze
stichting.
Op 3 april bezoeken vier personeelsleden van onze stichting onze school. Het zijn
zelfevaluatiespecialisten en een directeur en een interne begeleider. Het leren van elkaar, de
verdieping in het samen reflecteren, evalueren en analyseren zal leiden tot
kwaliteitsverbetering.
Het auditteam doet een documentenanalyse vooraf aan het bezoek. Daarnaast bezoeken ze
deze dag alle groepen. Er worden gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders en personeel.
Aan het einde van de dag krijgen we een terugkoppeling en uiteindelijk een verslag.
Dus: Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? En wat vinden anderen daar
van?
Studiedag 30 maart
(Goede) Vrijdag 30 maart hebben alle kinderen vrij! Het team heeft deze dag een studiedag.
We gaan ons o.a. bezig houden met onderwerpen uit ons jaarplan zoals Engels, Rots en
Water en Kindgesprekken.
Eerste Heilige Communie
Op zondag 15 april om 11.30 uur doen 8 kinderen van onze school mee aan de Eerste Heilige
Communie. Na overleg hebben we besloten onze medewerking te verlenen aan deze viering
door het Regenboogkoor te ondersteunen met een koor van onze school. Margo Deterd
Oude Weme wil op school met de kinderen vanaf groep 4, die dit willen en mogen, de liedjes
onder schooltijd gaan instuderen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de kinderen aanwezig
zijn tijdens de viering. Maandagavond 9 april is er een repetitie in de Pancratiuskerk van
18.30-19.30 uur. Het zou mooi zijn als de kinderen daar aanwezig zouden kunnen zijn. We
hopen op veel aanmeldingen!
Aanmeldingen: directie@bonifatiushb.nl

Palmpasen groep i-1-2
Op woensdagavond 21 maart gaan de ouders (die zich hiervoor hebben opgegeven) de
palmstokken voorzien van palm.
Donderdagmorgen 22 maart 8:30uur gaan de kinderen samen met de ouders (die zich
hiervoor hebben opgegeven), de stokken versieren.
Kinderen die het willen worden op school als haas geschminkt.
Om 10:00uur lopen we naar het Wiedenbroek en zingen liedjes op de afdelingen.
Daarna gaan we eieren zoeken met de paashaas.

Witte Donderdag
Net als andere jaren gaan we ook dit jaar op Witte Donderdag met alle kinderen van onze
school naar de Bonifatiuskerk voor een viering. Deze viering begint om 11.00 uur en u bent
als ouder/ verzorger van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! In deze viering
besteden we aandacht aan de Goede Week. “Oog hebben voor elkaar” zal in deze viering
een onderwerp zijn en dit past zoals u weet bij de missie van onze school! Wees dus
welkom!
’s Middags hebben we een programma voor de onderbouw (1-4) en voor de bovenbouw (58). De kinderen mogen deze dag gewoon hun lunch meebrengen. We eten wel een half uur
later dan normaal. Medewerkers van Smallsteps werken mee aan de organisatie voor de
activiteiten van de onderbouw. We maken er een leerzame en gezellige dag van.
Voor de ouders van groep 1 en groep 2 is er op 4 april een informatieavond over
Taalstimulering bij het Jonge Kind. Deze avond voor ouders van kinderen van 0-6 jaar wordt
georganiseerd i.s.m. Smallsteps. Noteer de datum al vast! De uitnodiging volgt…
Schrijversbezoek
De kinderen van groep 5 gaan dinsdag 20 maart naar de Montessorischool om een bezoek te
brengen aan Annet Jacobs.

Circus Tadaa!
Binnenkort komt Circus Tadaa! bij ons op school. Circus Tadaa! verzorgt circusdagen voor
scholen en workshops voor bedrijven. En op vrijdag 20 april komen ze bij ons.
Alle leerlingen zullen kennis maken met de spectaculaire wereld van het circus. Ze gaan
onder andere ballopen, koorddansen, jongleren, eenwielfietsen, zwaaien aan de trapeze
en acrobatieken. De dag zal worden afgesloten met een circusvoorstelling waar alle
leerlingen verkleed en geschminkt in meespelen! Komt dat zien!

Om er een spetterende dag van te maken hebben we die dag veel hulp nodig van ouders.
Heel veel ouders. Nu vragen we wel vaker jullie hulp, maar deze keer is toch net iets
anders. We hebben uit het gastenboek van Circus Tadaa! (www.tadaa.nl/scholengastenboek) begrepen dat het ook voor de ouders een feest is om mee te mogen doen!
Dat feest begint al de avond van tevoren. Iedereen die komt helpen op de dag zelf krijgt
dan een uitgebreide (en naar het schijnt hilarische) uitleg over de circusdag.
Wees er dus snel bij en meld u aan!

Al 12 ouders en verzorgers hebben zich ondertussen aangemeld en we kunnen er nog meer
gebruiken. Belangrijk is wel, dat donderdagavond 19 april van 20.00-22.00 uur de info
gegeven wordt en dat de aanwezigheid hierbij een voorwaarde is om mee te kunnen helpen.
We zoeken naast heel veel helpers ook nog iemand die mooie foto’s kan maken.
Geef u op door een mail te sturen naar: ovbonifatiushb@gmail.com

Beste Ouders,
Hier een korte noot van de oudergeleding MR…..
Zoals bij velen wel bekend vergadert de MR een aantal keren per jaar,
zo ook binnenkort…..
Wij als oudergeleding zijn er om mee te denken met het bestuur, we hebben instemming en
advies recht in bepaalde besluiten en zijn medeverantwoordelijk voor het welzijn van de
leerlingen.
Maar wat wij vooral belangrijk vinden is dat wij dit alles doen als zijnde de stem van de
ouders van “onze” school.
Het gaat tenslotte ook over ONZE kinderen….
Daarom vragen wij het volgende van jullie….
Graag horen wij wat er zoal speelt, wat houdt jullie bezig of wat zouden jullie onder de
aandacht willen brengen…
Wij als oudergeleding zullen dit dan tijdens de vergaderingen ter sprake brengen.
Wij kunnen niet alles veranderen of oplossen maar wij zijn van mening dat wanneer het niet
benoemd wordt op de plek waar het hoort er zeer zeker geen veranderingen komen.
Natuurlijk gaat er ook veel goed en doen wij met z’n allen veel leuke en goede dingen op en
voor school.
Ook dit horen wij graag en ideeën zijn meer dan welkom!!!
Graag ontvangen wij al jullie input op onderstaand mail adres.
mrbonifatiushb@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Kim Terhürne.
Samantha Notenboom.

