Nieuwsbrief 10 april 2018

Beste ouder(s) verzorger(s),

Welkom!
Bibi Veldhuis, Jaylin Samson, Fee Rouwenhorst en Mats Vossebeld worden deze maand vier
jaar. We wensen hen een mooie verjaardag en heten ze van harte welkom op onze school.
Een mooie en leerzame tijd gewenst!
Aanmeldingen
De afgelopen weken zijn er al weer 19 kinderen aangemeld voor de periode 1-10-2018 tot
30-09-2019. We weten dat het altijd nog “na druppelt” en het is mooi om te merken, dat er
relatief gezien weer veel ouders vertrouwen hebben gesteld in onze school door hun kind bij
ons aan te melden!
Personeel
Op dit moment zijn er binnen de stichting interne vacatures voor het komende jaar. Ook
binnen onze school is er vacatureruimte. Dit komt enerzijds door de groei in het
leerlingenaantal en anderzijds door de extra middelen voor werkdrukverlaging. Deze
middelen worden op advies van het personeel grotendeels ingezet voor extra
formatieruimte. We verwachten veel respons, want wie wil er nu niet werken op zo’n fijne
school..?!
Juf Annet is van 16 april tot de meivakantie afwezig i.v.m. een operatie aan haar enkel. We
hebben vervanging aangevraagd via het mobiliteitscentrum. We wensen haar sterkte en een
goed herstel!
De school in ontwikkeling…
Op 3 april bezochten vier personeelsleden van onze stichting onze school. Het auditteam
deed een documentenanalyse vooraf aan het bezoek. Daarnaast bezochten ze deze dag alle
groepen. Er werden gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders en personeel. Aan het einde
van de dag kregen we een terugkoppeling, waar we ons in herkenden.
Krachten: o.a. pedagogisch klimaat en samenwerking (intern en extern)
Kansen: o.a. cyclisch werken en eigenaarschap
We ontvangen binnenkort het verslag. Ook evalueren we de dag nog met het team. We
zullen u daarna wat uitgebreider informeren.

Eindtoets Cito groep 8
Dinsdag 16 t/m donderdag 18 april doen de vijftien kinderen van groep 8 mee aan de
(verplichte) eindtoets. Binnen stichting Keender nemen alle scholen de eind-CITO af.
Juf Annet is afwezig vanwege een geplande operatie en meneer Jerzy zal deze dagen in
groep 8 zijn. We hebben voor groep 7 (1 dag groep 6) vervanging aangevraagd. De toets
wordt afgenomen in het lokaal van groep 8. We willen iedereen vragen deze ochtenden
rustig te zijn om het lokaal van deze groep, zodat de kinderen zo min mogelijk worden
afgeleid.
Drukte..?
Door de groei op onze school van het aantal kinderen de afgelopen twee jaren (150>180), is
het in en om de school ook wat drukker. Door het continurooster is er nog maar één brengen haalmoment en gelukkig houden ouders en verzorgers rekening met de kinderen, door
lopend of met de fiets te komen. Ook het parkeren gaat goed!
Op het grote plein tijdens de pauze is het ook best vol en ondanks dat de kinderen goed
rekening houden met elkaar, kregen we toch de wens van hen om er iets aan te doen.
We hebben binnen het team overlegd wat de mogelijkheden waren en hebben besloten om
elke dag tijdens de kleine pauze een groep naar het kleine plein te laten gaan. Hier loopt een
extra leerkracht voor buiten.
In de grote pauze is op maandag, woensdag en vrijdag ook een extra leerkracht buiten, zodat
dan ook kinderen naar het kleine plein mogen. We maken hier duidelijke afspraken over met
hen. We bekijken de komende weken hoe dit gaat.

Eerste Heilige Communie
Op zondag 15 april om 11.30 uur doen acht kinderen van onze school mee aan de Eerste
Heilige Communie. Margo Deterd Oude Weme oefent momenteel de liedjes op school met
de ongeveer 25 aangemelde en enthousiaste kinderen. Deze kinderen worden om uiterlijk
11.10 uur verwacht in de Bonifatiuskerk. We wensen de kinderen die de Eerste Heilige
Communie doen een mooie viering en dag toe!
Witte Donderdag
Het is al weer even geleden, maar de mooie viering van Witte Donderdag in de
Bonifatiuskerk staat nog op ons netvlies. De succesfactoren waren de kinderen, met hun
bloemen voor “mensen die een steuntje kunnen gebruiken” hun gezongen liedjes en het
vele meegebrachte fruit. De pastor maakte er een interactieve viering van. De viering werd
muzikaal opgeluisterd door Louis en Margo Deterd Oude Weme en Mathanja Kornelissen.
Ook Milou en Indy speelden op hun fluit. Het klonk prachtig!
’s Middags hebben de kinderen in groep 1-4 spelletjes gedaan. Deze waren georganiseerd in
samenwerking met Smallsteps. Pedagogisch medewerkers hielpen ook bij de uitvoering. Het
werd zo’n mooie middag, dat enkele kinderen niet meer naar huis wilden. Groep 5-8 werd

door elkaar gehusseld en gingen in groepjes een Zweeds loopspel doen en vragen oplossen
m.b.t. het kerkelijk jaar. Het waren best pittige vragen en er moest flink gelopen worden!
Ook moest elk groepje samen de paashaas uitbeelden (de foto’s hangen in de gang).
De paashaas gaf iedereen nog een lekkere chocoladelolly mee!
De foto’s staan op de website.

Circus Tadaa!
Binnenkort komt Circus Tadaa! bij ons op school. De voorbereidingen zijn in volle gang en
ondertussen hebben we bijna voldoende aanmeldingen van ouders en verzorgers die deze
dagen gaan helpen, super! We zoeken er nog een paar, zodat alles goed kan verlopen deze
dag. Heeft u zich nog niet opgegeven, maar kunt u wel helpen en ook donderdag 19 april
bij de uitleg aanwezig zijn (20.00-22.00 uur) meldt u zich dan aan via de mail:
ovbonifatiushb@gmail.com
Hierbij al even wat aandachtspunten:
 Kinderen graag in sportieve en/ of makkelijk zittende kleding
en sportschoenen naar school.
 Met goed weer is de voorstelling buiten op het plein. Als het
deze dag regent gaan we naar sporthal de Els.
 De kinderen nemen wel een lunch mee. Verder krijgen ze
tussendoor versnaperingen.
 Is er een ouder die foto’s kan maken? Graag een mail naar:
ovbonifatiushb@gmail.com
 We willen u vragen geen opnames/ foto’s op Social Media
(Bijv. Instagram en Facebook) te plaatsen. Deze zijn alleen voor
eigen gebruik.
Zoals gemeld is de voorstelling van 14.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. Komt allen!

En niet vergeten…. Zaterdagmiddag 12 mei Plantjesmarkt !

