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PRAKTISCHE ZAKEN
13-06/17-06-Avondvierdaagse
16-06-Groep 6/7 Dutch Technology
Festival Eindhoven
17-06-Studie-/margedag
24-06-Bridgetoernooi
01-07-ANWB streetwise
01-07-Onthulling boodschappenkastje
05-07- Musical groep 8
06-07- Eindejaars BBQ (Info volgt)
13-07-Afscheid Juf Marion
14-07-Laatste schooldag
15-07-Vrije dag

VOORSTELLEN
Inmiddels zit ik alweer in mijn tweede
werkweek en wat heb ik een fijne start
kunnen maken. Ik voel mij erg welkom
hier en kijk ernaar uit om iedereen te
leren kennen.
Ik ben 36 jaar en kom uit Hengelo waar
ik met mijn vriend en onze 5 kinderen
samenwoon als samengesteld gezin. Ik
heb zelf een dochter Anna van 10 en
een zoon Daan van 13. Ik werk sinds
mijn 23ste met heel veel passie en
plezier in het onderwijs. Eerst als
stamgroepleider op een Jenaplan school
in groep 0-1-2 en later ook in andere
groepen. Tevens heb ik ook 3 jaar als
intern begeleider gewerkt. Ook ben ik
een tweetal keren interim directeur
geweest op 2 scholen in Hengelo.
Ik ben ontzettend enthousiast over mijn
nieuwe uitdaging hier in Haaksbergen
op de St. Bonifatius. Mijn deur en mail
staat altijd voor jullie open.
Met vriendelijke groet,
Sanne Nijenhuis
s.nijenhuis@keender.nl
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LAATSTE SCHOOLDAG
In afstemming met de MR hebben wij
ervoor gekozen om net als anderen jaren
de kinderen de vrijdag voor de
zomervakantie vrij te geven.
Dit betekent dat donderdag 14 juli de
laatste schooldag zal zijn voor de groepen
1 t/m 8.

BOODSCHAPPENKASTJE
'Zij aan Zij boodschappenkastje'
Dit kastje is een initiatief van Zij aan Zij
Haaksbergen en mede mogelijk gemaakt door
’t Gilde Haaksbergen en Burbach Makelaars.
Wat is het?
Kastje met houdbare producten. Je mag er
iets halen, brengen of ruilen.
Waarom?
We willen Haaksbergenaren helpen die het
niet breed hebben, maatschappelijke
betrokkenheid creëren en verspilling
verminderen.
Waar?
Het kastje staat in de buurt van een
basisschool, zodat leerlingen een
maatschappelijk bijdrage kunnen leveren.
Daarnaast beheren leerlingen het kastje,
zodat het netjes blijft.

Op vrijdag 1 juli wordt het Zij aan Zij
boodschappenkastje officieel geopend.
Het Zij aan Zij boodschappenkastje is een
kastje met, zoals de naam al zegt,
boodschappen. Je mag er iets uithalen,
brengen of ruilen. We willen hiermee
Haaksbergenaren helpen die het niet
breed hebben, maatschappelijke
betrokkenheid creëren en verspilling
verminderen.
Door verschillende redenen zijn er
mensen die de eindjes moeilijk aan elkaar
kunnen knopen. We hopen dat het
boodschappenkastje deze mensen helpt.
Dus schroom niet om gebruik van het
kastje te maken. En natuurlijk roepen we
mensen op die iets kunnen missen om
producten in het kastje te zetten.
Het kastje wordt op 1 juli geopend vlak
bij de Bonifatiusschool. Er is bewust
gekozen voor de omgeving van een
school. Het is voor kinderen leerzaam om
maatschappelijk betrokken te zijn. De
leerlingen gaan het kastje ‘beheren’. Dit
houdt bijvoorbeeld in om het kastje
netjes houden en te controleren of er
producten over-de-datum zijn die weg
kunnen.
Kun jij iets uit het kastje goed gebruiken?
Neem het gratis mee.
Iets in het kastje zetten of ruilen mag
ook, graag zelfs maar alleen houdbare
producten.
Liever delen dan verspillen.
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ACTUALITEIT
Helaas zien wij in het nieuws steeds
vaker vreselijk verdrietig berichten.
Berichten die ons als school en jullie als
ouders enorm raken en ook bezorgd
maken.
Wij zijn als school samen met de
wijkagent erg alert op de veiligheid voor
onze kinderen. Eventuele meldingen
worden door mij als directeur altijd eerst
gecheckt en geverifieerd bij de politie en
andere instanties die eventueel
betrokken zijn. Jullie mogen er vanuit
gaan dat wij als school eventuele
geverifieerde meldingen altijd met jullie
zullen delen.

FORMATIE + NIEUWE LLN
Wij zijn al enige tijd druk met het
vormen van de formatie voor het
komende schooljaar 2022/2023.
Momenteel zijn wij bezig met de vacature
voor de ruimte die is ontstaan door het
vertrek van meneer Jerzy.
Zodra wij het plaatje compleet hebben
zullen wij dit uiteraard met jullie delen.
Mochten jullie zelf thuis nog een kind
hebben die nog niet aangemeld is of
iemand kennen die een hele leuke en
goede school zoekt?
Schroom niet om te bellen/mailen voor
een rondleiding of afspraak.

TALENTENKLAS
Met de talentenklas van de midden- en
bovenbouw hebben wij meegedaan aan
een wedstrijd van
NXplorers junior. De kinderen moesten
een oplossing bedenken voor schoon
water en sanitair, betaalbare en
duurzame energie of verantwoorde
consumptie en productie.
Een groepje van vier leerlingen uit
groep 6 en 7 heeft een ‘Tiny House’
bedacht die zorgt voor waterbesparing.
Dit groepje behoort tot één van de
finalisten! Daarom mogen wij met de
kinderen van de talentenklas en de
klasgenoten van het winnende groepje
op donderdag 16 juni met de bus naar
het Dutch Technology Festival in
Eindhoven.
We hebben er heel veel zin in en we
zijn stiekem ook benieuwd naar de
uitslag!
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TENTOONSTELLING
PROJECT DIERENRIJK
Ontzettend trots liep ik afgelopen
vrijdagmiddag tijdens de tentoonstelling
door de gangen van onze school. Wat
hebben de kinderen hard gewerkt en wat
zagen de lokalen er allemaal prachtig uit.
Ook was het fijn om te zien dat jullie met
zoveel kwamen kijken naar onze
tentoonstelling.
Al met al kijken wij er als team heel
positief op terug.
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ANWB STREETWISE
ANWB Streetwise komt op bezoek!!
Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en
onze mobiele telefoon zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als school voelen ons
verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom hebben wij
ANWB Streetwise uitgenodigd om op vrijdag 1 juli naar onze school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend
verkeersprogramma voor alle leerlingen van de basisschool. Professionele
instructeurs komen naar onze school en geven verkeerstrainingen op maat. Met
speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een rijlesauto,
zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt op
een aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
·
Voor groep 1 en 2: Toet toet
Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden,
veilig oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje.
·
Voor groep 3 en 4: Blik en klik
Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het
gebruik van een fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van
de interactieve les.
·
Voor groep 5 en 6: Hallo auto
In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg,
de invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
·
Voor groep 7 en 8: Trapvaardig
Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en
fietsbeheersing ter voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school.
Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande
link en bekijk het filmpje op de site.
http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een onvergetelijke dag van maken!!

