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Juf Henriette viert haar 40-jarig jubileum!

Henriette Oldenkotte-Veldhuis vierde maandag 4 februari haar veertig jarig jubileum. Ze was zowel
40 jaar werkzaam bij de overheid als bij Keender. Na eerst her en der wat invalwerk te hebben
gedaan, begon Henriette op 1 april 1980 fulltime op Ons Wereldje (Kleuterschool Middelhuisstraat).
Ze startte hier in een klasje waar anderstalige kinderen Nederlands aangeboden kregen. In 1985
werd de school samengevoegd met de Dr. Ariënsschool en in 1998 maakte Henriëtte de overstap
naar de St. Bonifatiusschool waar ze nu nog twee dagen per week met veel enthousiasme en een
hoge betrokkenheid werkzaam is in de onderbouw.
Daar bij het jonge kind ligt ook haar hart. Henriëtte is een groot voorstander van het spelend leren in
groep 1 en groep 2. Ze vindt daarnaast een goed contact met de ouders en verzorgers heel
belangrijk. Elk kind krijgt na enkele maanden onderwijs op onze school een huisbezoek van Henriette
of haar collega.
Maandag 4 februari was de school en haar lokaal versierd en alle kinderen hebben haar gefeliciteerd
en een cadeau aangeboden (op een wijze zoals we dat alleen op onze school kennen…). In de pauze
was er taart voor alle kinderen, gebakken door een vader van een van de kinderen uit groep 1.
Samen met haar man en haar dochters heeft Henriette vervolgens spelletjes gedaan met de
kinderen. Na de middagpauze kwam er een leuke ballonnenclown. Alle kinderen gingen met iets
moois naar huis.
Het feestje zette zich voort in de hal van de school, waar ondertussen alle collega’s aanwezig waren.
Ruud Brandsma sprak Henriette toe met mooie woorden en Henriette werd nog even in het zonnetje
gezet door haar collega’s. De feestelijke dag werd afgesloten met een heerlijk buffetje.
Henriette wensen we nog mooie jaren in goede gezondheid toe in het basisonderwijs!

Studiedag 14 februari
Afgelopen donderdag is er door de teamleden hard gewerkt aan onderwerpen als het schoolplan,
taalontwikkelingsstoornis (TOS) en het rekenonderwijs. Ook hebben we per groep gekeken naar de
resultaten van de medio-toetsen van CITO. Het was een volle en zinvolle dag!
Nieuw speeltoestel
In de voorjaarsvakantie wordt een nieuw klim- en klautertoestel geplaatst op de speelplaats. De
kinderen hebben het afgelopen jaar veel plantjes verkocht tijdens de plantjesmarkt en hebben zo zelf
een bijdrage geleverd. Ook de Rabobank doet een duit in het zakje en dit waarderen we enorm!
Het toestel voldoet aan alle veiligheidseisen en zal jong en oud veel uitdaging bieden. Kom dus na de
vakantie gezellig samen met uw kind(eren) het toestel uitproberen.

Type examen
Een grote groep kinderen van onze school heeft meegedaan aan een typecursus, die onderdeel
uitmaakt van het naschoolse aanbod. Er is hard geoefend en de geslaagden ontvangen maandag 11
maart hun diploma. Met dank aan Carla en Erik van typentwente.nl.

Vervangingen
De afgelopen weken hebben we ook op onze school te maken gehad met vervangingsaanvragen.
Gelukkig is alles ingevuld en hebben we niet veel verschillende invallers voor de groep gehad. Het is
ook fijn voor de kinderen, dat een vaste leerkracht soms een extra dag terug kan en wil komen.
Groepen naar huis sturen is mede daardoor niet nodig. 

Staking 15 maart
De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert samen met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek
op 15 maart een nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs. CNV steunt de
staking niet, omdat zij aangeven nog midden in de onderhandelingen te zitten. Binnen onze school
hebben we gepolst hoe groot de actiebereidheid was om mee te doen aan deze staking. Deze was
deze keer niet groot en daarnaast hebben we in ogenschouw gehouden dat het voor ouders weer
een belasting zou kunnen zijn. Of we deze dag nog iets organiseren weten we nog niet, maar de
school is dus gewoon open.

Gevonden voorwerpen: Af te halen voor a.s. vrijdag!

Tips voor de voorjaarsvakantie:
https://www.oyfo.nl/index.php?id=19165&view=5c5bc7df3d37b2a7ea29e1b47b2bd4ab

Een fijne voorjaarsvakantie gewenst!

