NIEUWSBRIEF
23 SEPTEMBER 2021

De eerste maand zit er alweer op en is voorbij gevlogen! Wat zijn we het schooljaar samen weer
goed begonnen! In deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van zaken die van belang
zijn op schoolniveau. De bedoeling is dat u iedereen 3 tot 4 weken een nieuwsbrief ontvangt
vanuit school.

Waar werken we momenteel aan?
Een zichtbaar lerende cultuur
In het schooljaarplan is als doel meegenomen dat we dit schooljaar werken aan het ‘Leren
zichtbaar maken.’ Dit houdt in dat kinderen steeds meer mede-eigenaar worden van hun eigen
leerproces. Elementen die hierin belangrijk zijn, zijn kindgesprekken, portfolio, werken aan eigen
leerdoelen en inzicht krijgen in eigen leerproces (wat kan ik al, waar sta ik nu, waar wil ik naartoe).
De studiedagen van het team staan dit jaar ook in het teken van ‘Leren zichtbaar maken’. Juf Joy
is een aantal dagen per jaar vrij geroosterd van lesgevende taken i.v.m. het volgen en uitvoeren
van de cursus ‘Impact coach’. Zij zal het proces rondom deze ontwikkeling monitoren.

Kinderboekenweek
Vanuit de werkgroep Kinderboekenweek:
Op woensdag 29 september is de opening
van de Kinderboekenweek 2021 met als
thema: “worden wat je wil”. In elke klas
wordt hier aandacht aan geschonken en zal
elke groep een schrijver centraal stellen.
(Officieel start de Kinderboekenweek op 6
oktober.)

Nieuwe leerkrachten
Dit schooljaar zijn we gestart met een paar nieuwe leerkrachten. Zij stellen zich aan u voor:
Juf Tjarda (groep 8)
Mijn naam is Tjarda Potijk, ik ben 23 jaar en woon in Albergen. Sinds maart 2021 ben ik
afgestudeerd aan de PABO in Deventer en ik ben dit schooljaar begonnen als fulltime leerkracht
groep 8 op de St. Bonifatius.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten. Daarnaast doe ik graag leuke dingen met mijn
vriend of vriendinnen.
Ik ga er samen met de toppers van groep 8 een knallend schooljaar van maken!
Juf Danique (groep 3 en 5)
Mijn naam is Danique Waning en ik ben woonachtig in Eibergen. In juni 2021 ben ik afgestudeerd
aan de pabo in Enschede. Mijn laatste stage heb ik mogen afronden op de St. Bonifatiusschool.
Dit jaar mag ik werkzaam blijven op deze leuke school!
Het leuke aan leerkracht zijn vind ik dat elke dag anders is. Daarnaast probeer ik altijd in
mogelijkheden en kansen te denken. Samen met de kinderen hoop ik er een gezellig schooljaar
van te maken.
In mijn vrije tijd ben ik dol op bakken, koken en spelletjes spelen. Daarnaast vind ik het gezellig
om met vrienden leuke dingen te doen, ook lees ik graag!

Meester Coen (inval voor zwangerschapsverlof juf Annet)
Ik ben Coen van Beek, ik ben 21 jaar oud en woon in Hengelo. Voor de zomervakantie ben ik
afgestudeerd aan de PABO en nu val ik bij verschillende scholen binnen Twente in. Op de
maandag en dinsdag ben ik op de st. Bonifatius in groep 6. In mijn vrije tijd doe ik aan zwemmen,
muziek maken en leuke dingen doen met vrienden.
Juf Marèl
Ik ben Marèl Keizer, ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Delden. Ik zit op dit moment in mijn laatste
jaar van de pabo en ik zal het hele jaar in groep 6 te vinden zijn op de donderdag en de vrijdag.
In mijn vrije tijd speel ik voetbal bij SVO Twickel en vind ik het leuk om te shoppen, het terras op
te gaan en andere leuke dingen te doen met vrienden en vriendinnen. Daarnaast werk ik in de
horeca en bij een studiecentrum. Ik hoop er met iedereen een leuk en leerzaam jaar van te
maken!

Afscheid Ans Huurneman
Komende week, tijdens de opening van de Kinderboekenweek, nemen de kinderen afscheid van
Ans Huurneman. Zij gaat onze school na 17 jaar verlaten als administratief medewerkster. Vanaf 1
oktober zal Inge Lammers haar werkzaamheden gaan overnemen. A.s. donderdag is Ans voor het
laatst bij ons op school. Wij danken haar voor alles wat ze voor de school heeft gedaan en wensen
haar veel plezier met alle mooie dingen die op haar pad zullen komen. Daarnaast heten wij Inge
van harte welkom bij ons op school!

Uit de groepen
Uit de onderbouw
Nieuw thema
Komende week starten we in de onderbouw (groep 1 t/m 4) met het thema beroepen, gekoppeld
aan de Kinderboekenweek: Worden wat je wil.
We zijn hiervoor op zoek naar ouders die iets willen komen vertellen over het beroep dat hij/zij
heeft.
Mocht u een leuk beroep hebben en heeft u zin hierover iets te komen vertellen. Neem dat
contact op met een van de leerkrachten van deze groepen.
In de ochtend
Het is fijn om te zien dat bijna alle ouders hun kind alleen naar binnen laten gaan. Dank voor uw
medewerking. Alleen de ouders van de kinderen die komen wennen mogen even mee naar
binnen.

Praktische zaken
30 september studiedag team → Kinderen vrij
Op donderdag 30 september heeft het team een studiedag. Dit betekent dat alle kinderen deze
dag vrij zijn.
Traktaties
Wij willen u vragen om traktaties voorverpakt mee naar school te geven.
Voetbaltoernooi
Op dinsdag 5 oktober neemt groep 7-8 deel aan het voetbaltoernooi.
Fietscontrole groep 5 t/m 7
Het is ’s morgens steeds iets later licht en ’s avonds wordt het weer eerder donker. Dit betekent
dat we weer een fietsencontrole gaan houden. Groep 8 heeft deze afgelopen maandag gehad. Op
28 september zijn de groepen 5 t/m 7 aan de beurt. Wij willen iedereen vragen om die dag op fiets
naar school te komen.
Belangrijke data
Woensdag 22 t/m vrijdag 24 september: Kamp groep 8

Maandag 28 september: Fiets OK controle groep 5 t/m 7
Donderdag 30 september: Kinderen vrij i.v.m. studiedag team
Dinsdag 5 oktober: Voetbaltoernooi groep 7-8
Woensdag 6 t/m vrijdag 15 oktober: Kinderboekenweek (wij starten 29 september al)
Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober: Herfstvakantie

Maatregelen Covid-19
Voor nu geldt dat de beslisboom geldend blijft voor het wel of niet naar school gaan van uw
kinderen. Wij willen u vragen om deze goed te bekijken wanneer u twijfelt. Bij vragen kunt u
uiteraard altijd contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren).
Wel willen we benadrukken dat wanneer uw kind veel hoest of last van benauwdheid heeft, hij/zij
thuis moet blijven. Dit geldt uiteraard ook voor koorts (38,0 graden of hoger).
Voor meer informatie omrent het wel / niet naar school gaan verwijzen we u naar de beslisboom
in de bijlage.

Nieuw in de MR
Sinds dit schooljaar is Irma ten Dam nieuw in de MR van onze school. Zij stelt zich voor:
Mijn naam is Irma ten Dam, ik ben de moeder van Demi (groep 7), Hugo (groep 5) en Lize (groep
1). Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn met de school van onze kinderen en nu ze alle drie
op school zitten lijkt het me een goed moment om me in te zetten voor de MR.
Ik ben werkzaam als assistent accountant bij Pierik Accountancy in Hengevelde. Mijn beroep
heeft niet veel raakvlakken met het onderwijs, maar het onderwijs heeft
altijd wel mijn interesse. Het lijkt me goed, om als iemand die niet in het
onderwijs werkzaam is, ook mee te denken bij keuzes die gemaakt
moeten worden. Ik hoop met mijn inzet voor de MR draagvlak te
bereiken bij alle ouders van de school. Mijn doel is dat de Bonifatius
school een fijne school blijft waar alle kinderen en ouders zich thuis
voelen. In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en bootcamp bij de AVH.
Zijn er vragen of bijzonderheden neem dan contact met ons op via het
volgende mailadres mrbonifatiushb@gmail.com.
Uiteraard kunt u ons ook altijd persoonlijk aanspreken of benaderen.

Kinderzwerfboekdag
Op 29 september starten wij met de Kinderboekenweek!
Op 3 oktober is de Nationale Kinderzwerfboekdag.
Kinderzwerfboekdag wil kinderen stimuleren om in hun vrije tijd boeken te
lezen. Want lezen is heel belangrijk voor hun ontwikkeling. Maar het
belangrijkste: lezen is vooral erg leuk en ontspannend.
Een KinderzwerfboekStation is een plank of een kastje met zwerfboeken. Kinderen kunnen een
zwerfboek uitkiezen om thuis te lezen. Je herkent ze aan de zwerfsticker op de kaft en een sticker
aan de binnenkant van het boek.
Deze boeken zijn niet van één kind, maar van alle kinderen. Je neemt het boek mee naar huis en
als je het uit hebt, geef je het boek weer door. Deze zwerfboeken hoeven niet perse naar ditzelfde
KinderzwerfboekStation teruggebracht te worden. De boeken mogen verder zwerven… Je laat
het achter op school, een KinderzwerfboekStation, in een sportkantine, of…

Als je een zwerfboek vindt, kijk dan naar de sticker op de binnenkant van de kaft. Daar zie je
een zwerfcode. Met deze code kun je de zwerftochten van de boeken volgen. Heb je een boek
gevonden zonder zwerfcode, dan kun je deze zelf aanvragen.
Op onze school hebben wij ook een kastje met zwerfboeken. Elke vrijdag van 8.15 uur tot
14.00 uur staat deze buiten. Zo kunnen alle kinderen een boek meenemen, maar ook zelf
boeken laten zwerven.
Staan er boeken bij uw kind in de boekenkast die niet meer gelezen worden? Wij kunnen ze laten
zwerven..
Breng ze mee naar school en lever ze in bij juf Anneke of juf Susanne.

Bijlagen:
-Mad Science
-Informatie vanuit de Franciscusparochie

Het is bijna zo ver: De naschoolse wetenschap en techniek cursus van
Mad Science komt naar jullie school!
Natuurlijk willen wij ons eerst even voorstellen. Daarom verzorgde onze professor op 1-7-2021 een
leuke een leerzame Techniekdag! Hierna kunnen de leerlingen die volgend schooljaar in groep 3 t/m
8 zitten zich inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en technieklessen.
De cursus is op dinsdag om 14:30, vanaf 26-10-2021. De lessen duren een uur.
Dit keer gaan we aan de slag met Extreme Elementen! Tijdens de 6-weekse cursus staat elke week
een ander thema centraal, met onder andere lessen over warmteomzetting, luchtdruk, eenvoudige
machines en mysterieuze poeders.
Hoe goed ken je eigenlijk je eigen lichaam? Ga maar eens zijwaarts naast een muur staan en laat je
lijf tegen de muur aan leunen met je schouder. Zet je dichtstbijzijnde voet op de grond tegen de
muur aan, probeer dan je andere been op te tillen. Voel je de balans in je houding? Je hebt zojuist
een proef gedaan met je eigen zwaartepunt!
Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website inschrijven.madscience.nl en klik op naschoolse cursus. Inschrijven kan tot 4-10-2021. VOL=VOL

De Franciscusbende gaat los!
Voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan we los met de
Franciscusbende. Eens in de zoveel tijd organiseren we een activiteit
voor kinderen en/of ouders. We gaan voor gezelligheid en plezier,
elkaar beter leren kennen, een lijntje houden met kerk en geloof.
Als jij je laat opnemen in de groepsapp houden we jou op de hoogte
van de activiteiten, die eraan komen. Je kunt op de app wel
ontvangen, niet zenden. Je kunt ook zelf met ideeën komen voor
activiteiten. Stuur die dan per mail in:
FranciscusBende@franciscusparochie.nl .
Groetjes van de kerngroep Franciscusbende
Marije Brouwer, Jurgen ter Huurne, Marcel Leferink, pastor Frank de Heus (06 300 988 33)

Het programma voor de komende maanden:
Zaterdag 2 oktober, 14.00 tot 17.00 uur: Rondleiding en bezoek boerderij M.T.S. Smelt – Luttikhedde
(voor kinderen)
We verzamelen om 13.45 uur aan de Braamweg 11 (bij Jurgen ter
Huurne) te Buurse. Te voet gaan we naar de Braamweg 12 (overkant
straat). Om 14.00 uur starten we met een kort filmpje. Daarna volgt een
korte rondleiding over de boerderij. Na een drinkpauze is er een
puzzeltocht met opdrachten op de boerderij in groepjes van vijf of zes
kinderen met telkens één ouder als begeleider. Het gehele programma
duurt ongeveer 2.5 uur.
Het geheel kan al doorgaan bij minimale deelname van 10 kinderen en
maximaal 30 kinderen. Kosten: € 3,-- ter plekke te voldoen bij Jurgen.
Alle geïnteresseerde kinderen van groep 5 t/m 8 zijn welkom. Vrienden
en vriendinnen mogen mee. Opgave liefst vóór 27 september bij
FranciscusBende@franciscusparochie.nl .

Zondag 14 november, 9.00 tot 10.30 uur: Ontbijt en toren beklimmen in de Bonifatiuskerk (voor kinderen
en ouders)
Om 9.00 uur ontbijten we gezamenlijk in de parochiezaal van de pastorie. Daarna beklimmen we in ieder
geval de toren samen met Jos Westendorp. Afhankelijk van de grootte van de groep
zullen we ook het orgel goed bekijken, de ‘schatten’ in de sacristie en de kerk. Om
10.30 uur gaan we weer uit elkaar. Kosten: € 3,-- ter plekke te voldoen. Opgave via
FranciscusBende@franciscusparochie.nl .

Vrijdag 10 december, tussen 18.30 en 20.30 uur: Vossenjacht in centrum Haaksbergen (voor kinderen en
ouders)
Je start op je eigen tijd in of bij de Pancratiuskerk en gaat op jacht naar vossen uit het Kerstverhaal: Maria,
Jozef, kindje Jezus, koningen, herders, de vroedvrouw, de evangelist en wat al niet meer? Een leuke activiteit
tussen het winkelend publiek voor ouders en kinderen. Kosten € 3,-- ter plekke te voldoen. Opgave via
FranciscusBende@franciscusparochie.nl .

