
 

NIEUWSBRIEF  
17 FEBRUARI 2022 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Na deze week staat de voorjaarsvakantie alweer voor de deur. We ronden een periode af waarin we 

weer veel hebben gedaan op school. Helaas heeft een aantal kinderen de afgelopen weken niet op 

school kunnen zijn vanwege het virus of een quarantaineperiode. We hopen dat alle kinderen na de 

vakantie weer op school kunnen zijn. De voorjaarsvakantie duurt een week. We verwachten alle 

kinderen op maandag 28 februari weer op school. In deze nieuwsbrief nemen wij u mee in belangrijke 

zaken op schoolniveau.  

Onderbouwplein 

Wij zijn in gesprek met een partij om het onderbouwplein te vernieuwen. Na de voorjaarsvakantie 

zal hierover meer bekend worden.  
\ 

Ontwikkelingen Leren Zichtbaar Maken 

De afgelopen periode heeft het team twee studiedagen gevolgd rondom Leren Zichtbaar Maken. 

Drie collega’s van de stuurgroep LZM hebben gisteren een extra studiedag gevolgd met twee 

andere scholen in Nederland. Van daaruit gaan zij de komende periode bezig met enkele 

onderzoeken om een nulmeting in kaart te brengen. 

 

Daarnaast is juf Jolien vanuit haar studie ook bezig met LZM. Samen met juf Joy zijn zij de groepen 

in geweest om te observeren. Ook deze gegevens worden gebruikt bij de nulmeting.  

 

Het team is bezig de inhoud van de studiedagen toe te gaan passen in de klas. Hierbij valt te 

denken aan eigenaarschap bij kinderen, toepassen van tussendoelen (succescriteria) en kinderen 

nog meer betrekken bij de invulling van het onderwijs.  
 

Carnaval uitgesteld 

Deze week is een bericht uitgegaan met daarin de mededeling dat Carnaval (op school) op een 

later moment, na de meivakantie, zal gaan plaatsvinden.   
 

Nieuwe aanmeldingen 

Deze maand hebben ouders, van wie hun kind tussen 01-10-2022 en 01-10-2023 vier jaar oud 

wordt, een brief van de gemeente ontvangen om hun kind aan te melden voor een basisschool. De 

ouders die zich hiervoor aanmelden krijgen een persoonlijk gesprek en rondleiding door de 

school. Natuurlijk hopen wij dat jullie de ambassadeurs zijn voor onze school en nieuwe ouders 

enthousiast maken om een gesprek aan te gaan. Uiteindelijk zijn jullie de ouders met ervaringen en 

weten jullie hoe het reilt en zeilt op de St. Bonifatius. De aanmeldingsformulieren van jongere 

broertjes/zusjes kunnen afgegeven worden bij ons op school. 
 

Versoepelingen  

Zoals bekend zullen de (meeste) maatregelen per 25 februari komen te vervallen. Dit betekent dat 

we na de voorjaarsvakantie het groepsdoorbrekend werken weer zullen opstarten. Ook zullen 

externen, die kinderen onder- en na schooltijd begeleiden, hun werkzaamheden weer oppakken. 

Het dragen van mondkapjes zal niet meer een dringend advies zijn. We blijven wel met drie 

ingangen werken en de kinderen kunnen, net als nu, gewoon zelfstandig naar binnen gaan vanaf 

8.15 uur. 
 

 

 



 

 

Leerlingenraad 

Op school zullen we binnenkort starten 

met een leerlingenraad / kinderraad in 

de midden- en bovenbouw. Het doel 

hierachter is om kinderen mee te laten 

praten op schoolniveau. Vandaag 

hebben we met kinderen uit 

verschillende groepen een gesprek 

gevoerd over: 

- Op welke manier leren jullie het 

beste? 

- Wat zou je willen leren? 

- Wat vind je top aan onze school? 

- Wat zijn jouw ideeën of tips voor de 

school?  

Het was een mooi gesprek waarin de punten die zijn worden meegenomen in het teamoverleg met 

de leerkrachten.  
 

Leerkrachtentekort – herstarters? 

Er is momenteel een groot tekort aan leerkrachten in Nederland. De pandemie zorgt ervoor dat 

het oplopende tekort alleen maar groter wordt. Zo is er niet altijd meer inval beschikbaar en komt 

het regelmatig voor dat leerkrachten extra dagen voor de groep staan om ervoor te zorgen dat 

alle kinderen wel naar school kunnen.  

 

De regio Oost-Nederland is daarom vorig jaar een onderzoek gestart onder alles schoolbesturen. 

Hieruit is o.a. naar voren gekomen dat een aantal herstarters (mensen die eerder in het onderwijs 

hebben gewerkt, maar zijn gestopt) weer opnieuw is begonnen in het onderwijs. In dit filmpje is 

een voorbeeld te zien: https://vimeo.com/560321179?ref=em-share  

Mochten er ouders/verzorgers zijn die deze situatie herkennen en interesse hebben (of iemand 

kennen) om hiermee aan de slag te gaan of openstaan voor een oriënterend gesprek? Dan kan 

contact worden opgenomen met Marjory Vermeegen: m.vermeegen@loopbaancentrum-on.nl  
 

Praktische zaken 
Belangrijke data 

Voorjaarsvakantie: 21 t/m 27 februari 

Mad Science (groep 6-7-8): 15, 22 en 29 maart (na schooltijd) 

 

Voor nu wensen wij iedereen alvast een heel fijne vakantie. Ga leuke dingen doen, geniet van de 

mooie momenten en, hopelijk, het mooie weer! We zien iedereen graag op 28 februari weer terug 

op school. Tot dan! 

Team 

St. Bonifatius 
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