Nieuwsbrief 21 november 2018

Sinterklaas…is weer in het land! Afgelopen zaterdag hebben we hem in Haaksbergen en in
de Veldmaat welkom geheten. De Oudervereniging stond samen met enkele leerlingen uit
groep 8 warme dranken te schenken. Dit doen ze straks ook tijdens Kerst in de Veldmaat. De
opbrengst komt ten goede van de uitwisseling met Kuurne later dit schooljaar.
Sinterklaas is een jaarlijkse traditie en een gezellig feest. Voor veel jonge kinderen is het
daarnaast ook een spannende tijd. In de decembermaand zijn er vaak extra prikkels. Het is
goed dat we ons hier als opvoeders bewust van zijn. Een extra rustmomentje of juist even
het bos in is dan niet verkeerd. Op school houden we hier ook rekening mee en zorgen dat
de vaste structuur en rustmomenten blijven en dat de kinderen ondertussen ook samen
gezelligheid beleven!
Donderdag 6 december heeft het team een studiedag en alle kinderen zijn dan vrij! In de
ochtend is er scholing op het gebied van Engels en ’s middags gaan we ons samen verdiepen
in het stellen van doelen, feedback geven aan kinderen en evalueren. Voor beide
onderwerpen komen twee deskundigen ons informatie geven en begeleiden. Mooie
onderwerpen uit ons jaarplan, die we op dit soort dagen kunnen uitdiepen in teamverband.
Personeel
Juf Annet is momenteel gemiddeld twee dagen per week afwezig en ze wordt vervangen
door juf Carmen. De bovenschoolse pluspraktijk, die ze ook wekelijks onder haar hoede
heeft, ligt even stil. Voor de kinderen van onze school is er voor deze periode een
vervangend project gevonden. De verwachting is dat juf Annet medio februari weer volledig
zal werken.
Op dit moment is het al best lastig om inval te vinden op het moment dat er iemand verlof
heeft of door ziekte niet kan werken. Het kan soms voorkomen dat er twee verschillende
invallers komen in een week. Dit kunnen we niet anders oplossen. We zijn hierbij afhankelijk
van het mobiliteitscentrum. De komende tijd zullen we mogelijk te horen krijgen dat er geen
invallers meer zijn en dan zullen we andere maatregelen moeten nemen; groepen verdelen
over andere groepen, ambulante collega’s inzetten of in het uiterste geval groepen naar huis
sturen. We stellen alles in het werk om dit zoveel mogelijk te voorkomen!

Juf Nicole (groep 6) is in blijde verwachting van haar tweede kind. We wensen haar een
goede zwangerschap toe! Binnenkort gaan we op zoek naar een vervanger voor haar
verlofperiode.
Meneer Fred is weer op school geweest en is gestart met de re-integratie. Fijn dat hij weer
terug is op school en weer kan bijdragen aan de gymlessen op de vrijdag.
Juf Kyra is officieel gestart met haar LIO-stage in groep 7. Dit betekent dat ze elke donderdag
en vrijdag les geeft aan deze groep.

Boeken
Dankzij de medewerking van veel ouders hebben we weer veel boeken kunnen toevoegen
aan ons prachtige leesatelier. Nog meer leesgenot voor de kinderen! We hebben
ondertussen ook al een mooie verzameling Engels boeken en spelletjes. Heeft iedereen de
nieuwe bibliotheek in Haaksbergen al bezocht? Gauw even doen!

Nieuw naschools aanbod vanaf groep 5!
St. Bonifatius is een partnerschap aangegaan met Workshop De Ontdekkingsreis. Deze
week heeft Renate van Laarhoven de groepen 5, 6, 7 en 8 in de klas bezocht om hen te
enthousiasmeren voor deze naschoolse workshop. Bij de nieuwsbrief vindt u een flyer met
alle informatie. Er is plek voor 31 kinderen per workshop en vol = vol. De eerste workshop
begint op vrijdag 11 januari 2019 om 14:30 in de gymzaal bij de school. De andere data
zijn: Vrijdag 11 januari 2019 - 14:30- 16:00 uur
Vrijdag 18 januari 2019 - 14:30- 16:00 uur
Vrijdag 25 januari 2019 - 14:30- 16:00 uur
Vrijdag 1 februari 2019 - 14:30- 16:00 uur
Vrijdag 8 februari 2019 - 14:30- 16:00 uur
Vrijdag 15 februari 2019 - 14:30- 16:00 uur
en de opname is op zaterdag 16 februari van 09:30 tot 16:00 uur.
Opgeven voor de workshop kan tot uiterlijk 30 november via
renate@workshopdeontdekkingsreis.com.

Wat is Workshop De Ontdekkingsreis?
De grootste theater/film workshop van Nederland en België met uitzonderlijke kansen voor
ieder kind!
Plezier staat voorop tijdens deze lessen, in combinatie met leren samenwerken, respect
uiten jegens elkaar en progressie boeken op het gebied van theater/film acteren en
schrijven.
We zullen ons naast het acteren tevens bezighouden met de sociaal/emotionele
ontwikkeling van het kind. Hoe ervaren zij het om iets voor de groep/camera te doen? Met
emoties te werken? En waarom? Speciaal voor deze kwesties beschikken wij over een
pedagoog die kosteloos advies verleent indien dat nodig is bij onze klanten
(ouders/verzorgers, het kind of de leerkrachten).
We zullen leren onszelf bewust op de voorgrond, maar ook op de achtergrond te plaatsen.
Via diverse opdrachten maken we kennis met diverse Theaterstijlen. We voeren het niet
alleen uit, maar we gaan ook inhoudelijk praten over de lichaamshouding, het stemgebruik,
concentratie (het hier en het nu) en de inspiratie die je zult gebruiken tijdens de lessen.
De kinderen krijgen een zeer bijzondere kans. Ze zullen namelijk een eigen verhaal bedenken
én vervolgens hierin een rol spelen. De film zal op een professionele manier worden
opgenomen en gemonteerd, onder regie van Renate van Laarhoven.
In de Vue bioscoop hebben we vervolgens een echte filmpremière! De kinderen (filmsterren)
worden hier met een echte limousine naartoe gereden en ontvangen met rode loper.
Daarnaast krijgen zij van ons een drankje tijdens de première. Vue Cinema’s is officieel
partner van Workshop De Ontdekkingsreis.
Kortom: een onvergetelijk en uniek avontuur dat ieder kind zou moeten meemaken!
We hebben in de afgelopen jaren met diverse basisscholen al tientallen professionele
kinderfilms gemaakt. Bekijk ze gratis op het YouTube kanaal van Workshop de
Ontdekkingsreis: http://www.youtube.com/workshopdeontdekkingsreis
Via Facebook, Instagram en Twitter delen we regelmatig foto's en filmpjes van achter de
schermen van de lopende Nederlandse - en Belgische projecten.
----------

De workshop vindt buiten schooltijd plaats. De school is niet verantwoordelijk of aansprakelijk
tijdens en/of als gevolg van deze activiteit.

