
 

 

 

 

Vrijdag  13 januari 2017 
 

Weekbrief 
 

Activiteitenoverzicht   
 
17 januari   Schoonmaakavond (19.00 - 20.30 uur) 
25 januari   Voorleesontbijt (Nationale Voorleesdagen t/m 4 februari) 
28 en 29 januari     Oud papier container  
 

Aanwezigheid directie / Meerschools Intern Begeleider (MIB) 
 
Ramona 
Woensdag 18 januari  
Donderdag 19 januari  
Maandag 23 januari (middag) 
Dinsdag 24 januari (ochtend) 

 
Nieuws uit de school 

 
Start van het nieuwe jaar 

We vonden het erg leuk dat een deel van de ouders maandagochtend een kop koffie/thee hebben gedronken in de 

school en een Nieuwjaar rolletje hebben gegeten.  

De ouders die we niet persoonlijk hebben gezien/gesproken willen we via deze weg een voorspoedig 2017 wensen!  

 

Schoonmaakavond 

Aanstaande dinsdag 17 januari staat onze halfjaarlijkse schoonmaakavond gepland. We gaan van 19.00 tot 20.30 uur 

schoonmaken in de groepen. We zouden het ontzettend fijn vinden als u wilt komen helpen. Vele handen maken 

immers licht werk. Wilt u zelf een emmer, doekje, etc. meenemen als u in de gelegenheid bent om te helpen?  

Wij zorgen voor een kop koffie/thee en iets lekkers! 

 

Voorleesontbijt 

Woensdag 25 januari gaan we gezamenlijk ontbijten op school in het kader van de nationale voorleesdagen. Tijdens 

het ontbijt worden de kinderen voorgelezen. 

We willen u vragen uw kind deze dag een bord, beker en bestek mee te geven voorzien van naam.  

 
Kerst 

Graag willen we de familie Stanneveld bedanken voor het leveren van de barbecues. Daarnaast gaat onze dank uit 

naar alle ouders die op welke manier dan ook geholpen hebben tijdens of voorafgaand aan het kerstfeest en naar 

het koor dat belangeloos heeft opgetreden. 

 

Afmelden kinderen 

Steeds vaker worden kinderen via een Whatsapp-bericht afgemeld bij de leerkracht. Dit is wat ons betreft niet de 

manier waarop afmeldingen door gegeven moeten worden. 



Wij willen u dringend verzoeken uw kind telefonisch af te melden of, als u een ander kind wel naar school brengt, 

even bij ons binnen te lopen om het persoonlijk door te geven. 

 

Nieuws uit de groepen 
 
Peuters - Juf Lida  
Ook namens de leidsters en de peuters van de Boontjes in de Dop, willen wij iedereen  een heel gelukkig nieuwjaar 

toewensen. 

We mochten deze week drie nieuwe kinderen verwelkomen bij ons op de groep: Nathanael de Windt, Sven Bakker 

en Emiliano Dunning. We wensen jullie heel veel plezier toe bij ons op school.  

 

Ook hebben we een nieuwe vaste leidster erbij op de groep. Dit n.a.v de nieuwe regelgeving omtrent de 

peuterspeelzalen. Wanneer je meer dan 8 kinderen in je groep hebt, mag één leidster en één vrijwilligster niet meer. 

Boven de 8 kinderen, moeten er nu twee gediplomeerde leidsters staan. Vanaf deze week hebben we naast Juf Lida, 

Juf Pauliena op de peuterspeelzaal.  Gelukkig kan Juf Rina ook bij ons blijven als vrijwilligster. Daar zijn we heel erg 

blij mee. Juf Paulina is een bekend gezicht binnen de school, zij helpt twee dagen in de week juf Astrid in groep 1&2. 

 

Wij zijn deze week begonnen met het thema Winter. Hoe toepasselijk dat er sneeuw 

was geweest en nu inmiddels weer ligt. Helemaal in de belevingswereld van de 

peuters. Er is al volop geverfd en gekleurd. Er liggen volop mutsen, sjaals e.d zodat 

ook in het lokaal de kou getrotseerd kan worden!! 

 
Groep 1/2 - Juf Astrid en juf Rianne  
Wij zijn het  nieuwe jaar goed begonnen met een Nieuwjaars rolletje en een borreltje. Wij hebben elkaar een heel 
fijn jaar toegewenst! Wij wensen u ook het allerbeste toe voor dit jaar. 
 
Er zijn 4 nieuwe kinderen bij ons in de groep gestart: Merlijn Bouwman, Vanessa Doedens, Jaylinn Meter en Vigo 
Riemsma. Van harte welkom bij ons op de Bonifatiusschool. Wij wensen jullie een hele fijne basisschooltijd toe! 
 
We werken en spelen de komende week over het thema: tijd en klokken.  Het prentenboek Nippertje staat hierbij 
centraal.  
Hierna (week 4 en 5) zal het thema: winter, aan de orde komen en we besteden natuurlijk aandacht aan de 
Nationale Voorleesdagen. Deze zijn van 25 januari t/m 4 februari. 
 
Groep 3/4 - Juf Lianda en juf Paulien 
Maandagochtend zijn de weer fris en fruitig begonnen met een lekker rolletje en een 'borreltje'.  
 
Groep 3 
Het is belangrijk dat de leerlingen thuis blijven lezen! We leren momenteel de dubbelklanken (eu, ui, uu) en de 
leerlingen moeten deze goed van elkaar kunnen onderscheiden. De leerlingen hebben vandaag een herhalingsblad 
meegekregen van kern 5. Het is handig om elke dag even 5 tot 10 minuten te oefenen met uw kind.  Op Gynzy Kids 
kunnen de leerlingen taken uitvoeren op het gebied van rekenen en taal. 
 
Groep 4 
De leerlingen van groep 4 starten volgende week met het domein verhaalsommen. Op www.redactiesommen.nl kan 
uw kind verschillende type verhaalsommetjes leren. Ook is het zinvol om ook thuis op www.bloon.nl de 
spellingswoorden te oefenen. Op Gynzy Kids kunnen de leerlingen taken uitvoeren op het gebied van rekenen en 
taal. 
 
 
 
 
 
 

http://www.redactiesommen.nl/
http://www.bloon.nl/


Groep 5/6 - Juf Lian en juf Lianda 
 
Start na de kerstvakantie 

 

We zijn maandagmorgen begonnen met vertellen over de vakantie, met daarbij een 'borreltje' en een rolletje. We 
hebben geproost op het nieuwe jaar; een nieuw jaar vol leuke en leerzame dingen. 
 

 
Bedankt voor alle hulp 
Zowel het kerstspel als de bbq daarna was een groot succes! De kinderen hebben genoten.  
We willen graag alle mensen bedanken die ons geholpen hebben met de voorbereiding van het 
kerstspel. Echt heel fijn dat er zoveel betrokkenheid is; samen kunnen we veel bereiken! 
 
 
 

 
De Jivecup finale 
Vandaag is de finale van het scholenproject, o.l.v. dansschool Poelman. We wensen alle kinderen heel veel succes 
met alle danspasjes.  
 
Afname Cito  

 
Vanaf volgende week maken we een start met het afnemen van de Citotoetsen. Voor januari staan de volgende 
toetsen op het programma: DMT technisch lezen (zoveel mogelijk woorden lezen in 1 minuut), rekenen, spelling, 
woordenschat en begrijpend lezen. 
Uiteraard is hiervoor geen voorbereiding nodig en zeker geen stress! Wij vragen alleen om goed uitgeruste kinderen, 
die bruisen van energie  ;-) 
 
Huiswerk 
Ook na de vakantie gaan we uiteraard weer verder met het afnemen van tafeltoetsen op maandagmiddag en 
oefenen van de leesbladen van Luc Koning. De kinderen krijgen op de afgesproken dagen hiervoor leerwerk mee 
naar huis. We verwachten dit schrift en deze map iedere maandag weer op school. 
 
Groep 7/8 -  Juf Rianne 
Deze week is er geen nieuws vanuit de groep. 

i de groepen 

Waar ben je mee bezig? 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 2, thema 4 

 
In de weken van 23 januari t.m. 10 februari werken we met Trefwoord aan het thema  

‘Waar ben je mee bezig?’ 

 

Met de spelcomputer op schoot of met een boek op de bank. Ravotten in de tuin en hollen op het veld. Kinderen zijn 

graag en veel bezig, en zeggen zelden dat ze het druk hebben.  

Dat zeggen volwassenen wel: druk met werken, met sporten, met twitteren, whatsappen en mailen. Bloggers en 

vloggers laten ons zelfs van minuut tot minuut weten waar ze mee bezig zijn. 



 
Een van de bijbelverhalen in dit thema vertelt over de zussen Marta en Maria. Jezus is met 

enkele vrienden bij de twee zussen op bezoek. Marta rent zich het vuur uit de sloffen om haar 

gasten te bedienen. Ondertussen zit haar zus Maria op haar gemak te luisteren naar Jezus. Als 

Marta haar zus Maria verwijt dat ze zit te niksen, kiest Jezus partij: voor Maria!  

 
En dat zet de kinderen – en u waarschijnlijk ook – aan het denken. Waarom 

kiest hij voor Maria? 

 
Actief zijn is prima, maar er moet ook af en toe een pauze zijn. Om even niets 

te doen en je af te vragen: waar zijn we allemaal mee bezig en draagt het bij 

aan het geluk van onszelf en anderen?  

 

 
Dat doen we in dit thema: goed om ons heen kijken, mensen bezig zien en er vragen bij 

stellen.  

Wat is de bedoeling van al dat whatsappen?  

Waarom laat iemand zich tatoeëren?  

Waarom is het leuk om een dans zo mooi mogelijk te doen?  

Wat is de zin van bungeejumpen?  

En is bellenblazen zinloos?  

 
Net als in het Bijbelverhaal proberen we te ontdekken of en hoe al dat doen bijdraagt 

aan ons levensgeluk. En dan zijn we ‘goed bezig’. 

 
 

Team Bonifatius 
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