Nieuwsbrief 8 juni 2018

Beste ouder(s) verzorger(s),
Nog een aantal weken en dan sluiten we het schooljaar al weer af. Het is een drukke
periode voor velen, de temperaturen zijn voor deze tijd al hoog en desondanks
merken we dat zowel kinderen, ouders als team zich goed blijven inzetten. Dit
resulteert in een prettige sfeer, waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen
ontwikkelen. Kuurne, wandelvierdaagse, huwelijk, reis naar Curaçao… we gaan nog
even door!

Welkom!
Kayleigh, Julian en Joyce zijn vier jaar geworden en binnenkort is ook Fayenn jarig.
Elena is al vier jaar en vanwege een verhuizing gestart bij ons op school. Van harte
welkom jongen en meisjes…Een mooie en leerzame tijd gewenst!
Aanmeldingen
Op dit moment hebben we al weer zo veel aanmeldingen voor het komende
schooljaar, dat we ouders van kinderen met broertjes en zusjes dringend willen
verzoeken z.s.m. hun kind aan te melden (als dit nog niet gebeurd is).
Personeel
Annet is herstellende van de enkeloperatie en momenteel werkt ze alle dagen weer.
Heel prettig voor haarzelf op de eerste plaats en ook voor de kinderen. Danielle heeft
ouderschapsverlof opgenomen tot de zomervakantie. Meneer Ryon blijft tot die tijd in
groep 4.
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Groep 1 zal komend jaar gesplitst worden en hierover zullen we alle ouders van deze
groep en groep 2 berichten.
Anneke is een dag per week extra beschikbaar voor o.a. ondersteuning en
vervanging in alle groepen. Deze extra dag komt uit de middelen die we hebben
gekregen om in te zetten voor werkdrukvermindering. We denken dat het zo direct
ten goede komt aan de kinderen.
De school in ontwikkeling… auditverslag
De audit (3 april 2018) heeft ons veel doch geen verrassende informatie opgeleverd.
“Directie en team werken vanuit een gezamenlijke visie aan de kwaliteit van het
onderwijs op basisschool St. Bonifatius. De leraren zijn bevlogen, betrokken en
creëren een rustige en fijne werksfeer in de school. Zij bieden een veilige
schoolomgeving waarin alle leerlingen worden gezien. De ouders en leerlingen
voelen zich betrokken bij de school, mede door de openheid en laagdrempeligheid
van de directeur en de leraren.
Er heerst een grote tevredenheid onder ouders, leerlingen en de leraren over de
school.
Naast het reguliere aanbod, heeft basisschool St. Bonifatius het aanbod uitgebreid
met Engels en Rots & Watertrainingen voor de leerlingen van groep 1 t/m 8.
Leerlingen die verdiepende lesstof aan kunnen, nemen wekelijks deel aan de
talentenklas. De doorgaande lijn met betrekking tot het pedagogisch handelen is in
ontwikkeling. Dit jaar zijn de leraren gestart met het implementeren van de Rots &
Water training in de groep.”
Bovenstaande is geciteerd uit het auditverslag. De komende periode halen we met
elkaar ontwikkelpunten uit de terugkoppeling en we beoordelen samen wat we
meenemen in het jaarplan en wellicht ook het nieuwe schoolplan.
Eindtoets Cito groep 8
Alle kinderen uit groep 8 hebben in april de eindtoets van CITO gemaakt.
Ondertussen hebben alle kinderen ook de uitslag gekregen. De gemiddelde score op
onze school was dit jaar 536,1 en dit was wederom boven de inspectienorm. De
score past ook bij onze verwachting. Het gegeven advies hoeft voor niemand
heroverwogen te worden.
De eindopbrengsten gaan we analyseren en gebruiken we voor onze nieuwe
plannen.
Kuurne groep 7-8
Afgelopen weekend zijn we met alle kinderen van groep 7-8 naar Kuurne afgereisd.
De kinderen hebben hun correspondent voor de eerste of voor de tweede keer
ontmoet. Ook 4 ouders van de Oudervereniging met hun partners kwamen vrijdag
aan. Er werd ons een gevarieerd programma voorgeschoteld. Meneer Jerzy en
meneer Jens waren voor de eerste keer mee en keerden beiden enthousiast terug.
Het was een in alle opzichten een geslaagd weekend!

Een jongensdroom die uitkomt!
Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Erik van
der Kuil, oud-leerling van de Bonifatiusschool. In 2012 heb
ik deze school verlaten en momenteel ben ik – naast mijn
studie aan de Universiteit Twente – touringcarchauffeur bij
Brookhuis Busreizen in Oldenzaal.
Toen ik 6 jaar oud was, heb ik mijn ouders het volgende
verteld: “Ik word later geen papa maar buschauffeur.”. Dit
geeft denk ik wel aan hoe gek ik was (en nog steeds ben)
van bussen en het beroep van buschauffeur!
In 2011 kwam Kuurne naar ons toe. Het jaar erop gingen
wij met de bus naar Kuurne. Voorafgaand, tijdens en na
deze reis heb ik aan velen verteld hoe graag ik later deze
reis zelf als buschauffeur zou willen meemaken. Een echte
jongensdroom dus!
Donderdag 31 mei 2018 was het dan zo ver. Ik mocht als buschauffeur mee met
mijn oude basisschool tijdens de uitwisseling met Kuurne. Een jongensdroom die
dus echt is uitgekomen! En wat was het geweldig leuk en interessant om terug te
keren naar Kuurne, nadat ik hier zelf 10 jaar geleden bij mijn correspondent
geweest ben! Bij aankomst in Kuurne stonden alle leerlingen van klas 5 en 6 en
hun ouders, maar ook mijn correspondent ons op te wachten. Het was erg speciaal
en leuk om elkaar weer te zien, met elkaar te praten en een dag later wat te
drinken.
De 4 dagen in Kuurne heb ik als ontzettend leuk, gezellig en speciaal ervaren en ik
ben blij weer het sfeertje geproefd te hebben dat er 10 jaar geleden ook was.
Ontzettend veel dank aan juf Annet en juf Miriam dat ik mee mocht en aan alle
leerlingen, leerkrachten en de twee ouderverenigingen uit Haaksbergen en Kuurne
die bijgedragen hebben aan een geweldig en succesvol uitwisselingsweekend! Ik
hoop dat dit voor mij een 2-jaarlijks weekend gaat worden! Tot volgend jaar in
Haaksbergen en hopelijk tot over 2 jaar in Kuurne!

Talentenklas
Vrijdag 15 juni om 13.30 uur: presentaties van de onderzoeken van de talentenklas
groep 6 t/m 8. De desbetreffende ouders hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Vanuit de onderbouw…

Wij zouden voor volgend schooljaar graag bovenstaande dingen gemaakt hebben;
zijn er handige ouders die dit kunnen maken voor zowel groep 1 als groep2?
De kinderen van groep 0-1 gaan nu zelfstandig naar binnen en wat kunnen ze dit
goed! We wisten dit natuurlijk al en toch mooi om te zien!
Groep 1 is naar het Kabouterpad geweest, daar hebben ze verschillende opdrachten
gedaan. Zo mochten ze een worm vasthouden, echte kikkervisjes bekijken en
vlinders naar een bloem laten vliegen. Wat fijn dat we hierbij zoveel hulp hadden van
ouders! (zie foto’s op de website)
Groep 0-1 is druk geweest met het thema “lichaam”. Nu juf Susanne zwanger is ging
het ook over de baby en wat is er nu leuker dan een echte baby in de klas te hebben
en die in bad te mogen doen. Juf Danielle is bij ons in de groep geweest en we
mochten haar baby in bad doen. (zie foto’s op de website)
Heeft u thuis spullen waar we op school wat aan kunnen hebben, dan kunt u ze (na
overleg) meebrengen naar school. In de kleutergroepen werken we namelijk met
thema’s en kinderen in de onderbouw leren spelenderwijs. Daarbij kunnen ze zoveel
mogelijk echte materialen gebruiken.

Groep 4…
Juf Ryanne gaat 16 juni trouwen en de kinderen van groep 4 zijn ook uitgenodigd
op het feest! We wensen haar veel geluk samen met haar Stefan en hun dochters
Femm en Samm.
En of er nog niet genoeg gefeest wordt…meneer Ryon en juf Ryanne houden
binnenkort ook nog een juffen- en menerendag. Deze datum volgt.
Op maandag 11 juni, dinsdag 12 juni en maandag 18 juni komt juf Laura in de klas.
De tafels worden goed geleerd in groep 4, iedereen doet stinkend zijn best!

Nieuwflits OV
Even weer een berichtje namens de
oudervereniging, het schooljaar is nog niet om en
er staat nog genoeg op het programma.
20 april, het Circus was een groot succes als we
de kinderen mochten horen!! Iedereen heeft als
herinnering een DVD gekregen! Deze dag waren
er ook weer veel ouders op de been om te
helpen!! Bedankt!
12 mei hebben we met z’n allen een mooie dag mogen beleven tijdens de fancy fair
en plantenmarkt, mooi weer, goede sfeer, vele helpers zetten zich in de brandende
zon in. Maar de opbrengst was dit jaar dan ook echt fantastisch; 3980,86 euro. De
ov helpt dan wel organiseren, maar zonder alle hulp komen we er natuurlijk niet!
Daarvoor weer hartstikke bedankt, allen die zich hebben ingezet rondom en tijdens
deze dag. Ook de kinderen die zo hun best hebben gedaan met de verkoop van de
planten in de voorverkoop, de toppers dit jaar waren;
Groep 1-2-3; Luuk ten Voorde
Groep 4-5-6: Tara Oltwater
Groep 7-8: Maud Lammersen
Zij kregen een mooi bedankje in de vorm van een tegoedbon.

We hebben van veel kinderen ook mooie ideeën gekregen om het mooie bedrag aan
te besteden. Vanwege veiligheid, regels en budget neemt de keuze nog wel wat
meer tijd in beslag. Natuurlijk komen we hierop terug!
Volgende week lopen we met ontzettend veel leerlingen de avondvierdaagse, we
hopen op mooi weer en gezellig dagen! De organisatie rondom is weer rond, er
zullen weer ouders als post fungeren om eventjes bij te komen met een klein hapje
en drankje! Succes allen!! Op naar de medaille!!
Ons email adres is al goed in gebruik voor opgave’s, maar ook voor vragen staan we
open! Dus mail en vraag gerust of spreek ons aan. In de nieuwe, digitale schoolgids
van het schooljaar 2018/2019 zullen alle zittende leden
met taakverdeling en foto vermeld worden.
Voor de functie van penningmeester vanaf 2019, staat
nog een vacature open, indien je hiervoor
belangstelling hebt, mail ons dan! Je kan dan in het
komende schooljaar eerst meelopen in deze functie.
Verder willen we nieuwe ouders wijzen op onze facebookpagina, leuk om te volgen!
https://www.facebook.com/Bonifatiusschool/

Met vriendelijke groet,
de Oudervereniging van de st Bonifatius
ovbonifatiushb@gmail.com

Hallo Ouders,
Een tijdje geleden hebben wij, als MR, jullie in de Nieuwsbrief ons mail adres
medegedeeld.
Het leek ons handig en prettig om makkelijk bereikbaar te zijn voor vragen,
opmerkingen of ideeën, dit zodat wij ook daadwerkelijk iets kunnen met de zaken
die bij jullie spelen.
Helaas hebben wij geen mail ontvangen.
Nu kan het zo zijn dat er geen “zaken” spelen en dat zou natuurlijk geweldig zijn!
Maar helaas horen wij tussen neus en lippen door dat er zo nu en dan best
dingetjes zijn die misschien door ons in de MR vergaderingen besproken zouden
kunnen worden….
Dit zijn niet alleen opmerkingen of negatieve onderwerpen maar ook leuke en
goede ideeën waarvan wij vinden dat dit zeker de moeite waard is om te
bespreken.

Wij als oudergeleding van de MR kunnen het niet alleen en al jullie op of
aanmerkingen en ideeën zijn meer dan welkom!!
Dus toch nogmaals het verzoek …
Schroom niet en gebruik ons mail adres!!
mrbonifatiushb@gmail.com
Vriendelijke Groet,
Samantha Notenboom.
Kim Terhürne
---

Zaterdag 16 juni
Maandag 18 juni

Bruiloft Ryanne en Stefan
19.00 uur ouder-kind avond Kuurne groep 6
20.00 uur O.V. vergadering
Dinsdag 19 juni
Studiedag team (kinderen vrij)
Vrijdag 22 juni
Sportdag groep 7-8
Woensdag 27 juni Doordraaimoment
Donderdag 28 juni Schoolreisje groep 1-8
Vrijdag 6 juli
BBQ alle kinderen, ouders en team
Dinsdag 10 juli
Musical groep 8
Vrijdag 13 juli
Alle kinderen vrij!

