
 

 

 

 

Vrijdag  10 februari 2017 
 

Weekbrief 
 

Activiteitenoverzicht   
 
17  februari                    Carnaval op school 
17 t/m 19 februari               Oud papier container 
18 t/m 26 februari               Voorjaarsvakantie 
25  februari                    Optocht Ter Apel 
27  februari                    Rosenmontag (kinderen zijn vrij) 
 

Aanwezigheid directie  
 
Ramona 
Donderdag 16 februari  
Dinsdag 28 februari 
Woensdag 1 maart  

 
Nieuws uit de school 

 
Audit 

Afgelopen dinsdag hebben wij bezoek gehad van twee collega's uit onze stichting (een directeur en een 

meerschoolse interne begeleider). Samen hebben zij onze school bekeken door de ogen van een inspecteur.  

Ze hebben gekeken in de groepen en ze zijn met Ramona en Marcha in gesprek geweest over onze visie op 

onderwijs, de manier waarop wij onderwijs geven, de wijze waarop wij hulp geven aan kinderen, etc.  

Daarnaast hebben ze de resultaten en hulpplannen ingezien. 

 

Aan het einde van de dag hebben we een nagesprek gehad.  

 

De collega's hebben mooie complimenten ontvangen. De bevlogenheid, betrokkenheid en passie van de 

leerkrachten was duidelijk voelbaar en zichtbaar. Ook was duidelijk zichtbaar dat we hard werken aan de 

doorgaande lijn binnen de school. Een mooie ontwikkeling is daarnaast het werken richting gepersonaliseerd 

onderwijs.  

 

Naast de goede punten hebben we ook aandachtspunten mee gekregen. Net als elke organisatie zijn ook wij in 

ontwikkeling. De komende tijd zullen we onder andere gaan werken aan het (nog meer) inzetten van verschillende 

werkvormen in de groep.  

 

Carnaval op school 

We beginnen om 08.30 uur in de klas en gaan die ochtend met de rest van de school Carnaval vieren in Plexat. 
Er wordt deze ochtend gezorgd voor iets te drinken met iets lekkers. Wilt u de kinderen een lege beker meegeven 
voor de ranja?   
We gaan er een gezellige dag van maken. De Kloosterwiekers komen een gedeelte van de ochtend verzorgen, 
Marjolijn Hofstra en Nicole Vos komen zingen en Mitchel Koning zal de muziek verzorgen. De  ochtend wordt 



afgesloten met patat en frikandel in de groep. Om 12.00 uur is het Carnavalsfeest voor de kinderen van groep 1,2,3 
voorbij. Groep 4 t/m 8 is gewoon om 14:30 uur vrij.   
De kinderen mogen deze dag wel serpentines meenemen, maar geen confetti of partypoppers . Ook vragen wij u 
om geen geweren, pistolen en Nerf speelgoed mee te geven naar school. 
 

Carnavalsoptocht 

De ouders en kinderen die meedoen aan de carnavalsoptocht ontvangen binnenkort een brief met alle benodigde 

informatie van de carnavalscommissie.  

 

1e Heilige communie 

Ouders van kinderen uit groep 4 en 5 die in juni de 1e Communie gaan doen, worden binnenkort uitgenodigd voor 

een informatieve bijeenkomst. De voorbereidingsbijeenkomsten voor de kinderen starten eind maart.  

Schoolfruit 

Woensdag krijgen de kinderen waspeen, donderdag appel en vrijdag Galiameloen. 
 

Nieuws uit de groepen 
 
Peuters - Juf Lida  
Deze week is er geen nieuws van de peutergroep. 
 
Groep 1/2 - Juf Astrid en juf Rianne  
Op tijd beginnen 
U mag uw kleuter om 08.20 uur naar binnen brengen, dan is juf Astrid of juf Rianne ook in de klas aanwezig.  
De kleuters weten dat ze dan op hun stoel moeten gaan zitten. Als de eerste bel gaat (08.25 uur) verwachten wij dat 
uw kind aanwezig is en als de tweede bel gaat (08.30 uur), gaat de schooldag beginnen. Wij wensen u dan een fijne 
dag en de deur van de klas gaat dan dicht.  
 
Carnaval 
In onze kleutergroep zijn we druk bezig met het thema Carnaval. Onze klas is al mooi versierd, we oefenen elke dag 
de polonaise en zingen al aardig mee met het 'kiele, kiele Fennegie'.  
De kinderen van groep 1 mogen vrijdag ook mee komen vieren. Laat u uiterlijk woensdag 15 februari aan juf Astrid 
weten of uw kleuter vrijdag ook komt? 
We beginnen om 08.30 uur in de klas en gaan die ochtend met de rest van de school Carnaval vieren in Plexat. 
Er wordt deze ochtend gezorgd voor iets te drinken met iets lekkers en de ochtend wordt afgesloten met patat en 
frikandel in de groep.  
Het wordt een dolle boel; de Kloosterwiekers komen een gedeelte van de ochtend verzorgen, Marjolijn Hofstra en 
Nicole Vos komen zingen en Mitchel Koning zal de muziek verzorgen. Om 12.00 uur is het Carnavalsfeest voor de 
kinderen voorbij en begint de voorjaarsvakantie. 
 
Groep 3/4 - Juf Lianda en juf Paulien 
Tafels 
Omdat ook groep 4 druk bezig is met de Cito's hebben we deze week geen tafeltoets gemaakt. Volgende week komt 
de tafeltoets ook te vervallen. Wel willen wij u vragen thuis de tafels te blijven oefenen. Het is erg belangrijk dat de 
kinderen blijven oefenen!   Echt het ouderwetse stampen, rij voor rij opzeggen, geeft het beste resultaat. Wanneer 
dit wordt beheerst, kunnen de kinderen de tafels pas door elkaar gaan oefenen op hun iPad. Voor volgende week 
graag de tafels van 1 t/m 7 + 10. 
 
Cito's 
Deze week is groep 3/ 4 begonnen met het maken van de Cito's. Volgende week gaan wij hiermee verder! 
 
Veilig leren lezen 
We hebben kern 6 afgerond en zijn nu gestart met kern 7. In kern 7 worden de woorden schip en ring aangeboden. 
Op school lezen we veel wisselrijtjes maar het is ook belangrijk dat u thuis dagelijks wisselrijtjes leest met uw kind. 
 
 



Rekenen 
Groep 4 
Sinds deze week werkt groep 4 ook volledig met math. Elke week is er een domein waar aan gewerkt wordt. Aan het 
einde van de week bewijzen de leerlingen dat ze het doel beheersen. Dit doen ze door het maken van een 
bewijsblad. Groep 4 t/m 8 werkt nu op dezelfde manier aan math. 
  
Groep 3 
Groep 3 start volgende week aan Wizwijs blok 6. In blok 6 leren de kinderen door het tellen van stappen van 2 hoe ze  
de even en oneven getallen kunnen herkennen. Ook oefenen de kinderen met het inwisselen van bedragen 
bestaande uit munten van 1 cent voor munten van 2,5,10 en 20 cent. 
 
Groep 5/6 - Juf Lian en juf Lianda 
 
Tafels 
Nog steeds krijgen de kinderen van groep 5/6 met regelmaat een tafeltoets. De laatste twee weken hebben we geen 

toets afgenomen, omdat er veel kinderen zijn die thuis niet voldoende oefenen en dan heeft een toets geen zin. Het 

is erg belangrijk dat de kinderen blijven oefenen!   Echt het ouderwetse stampen, rij voor rij opzeggen, geeft het 

beste resultaat. Wanneer dit wordt beheerst, kunnen de kinderen de tafels pas door elkaar gaan oefenen op hun 

iPad. Ik weet dat dit tijd en energie vraagt van u als ouders, maar u doet uw kind er uiteindelijk een groot plezier 

mee! 

 

Luc Koning 

Denken jullie eraan om maandag weer de Luc Koning leesbladen mee naar school te nemen. Thuis drie keer oefenen 

met tijd; de tijden noteren op het blad. De kinderen hebben deze week  hetzelfde leesblad meegenomen naar huis, 

vanwege het feit dat er veel bladen zonder tijd erop terug komen naar school.  

 



 

 

En wij doen als school uiteraard mee! 

Graag even goed doorlezen: 

OOST-GRONINGEN – Scoren kun je overal! Met die gedachte voeren de Groningse bibliotheken samen met FC 

Groningen in de Maatschappij een uniek leesproject uit voor leerlingen van groep 5 en 6: Scoor een Boek! In de 

gemeenten Menterwolde, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam gaan meer dan 2.000 leerlingen de 

komende tien weken zoveel mogelijk boeken lezen. 

Leesvaardigheid is van groot belang voor de ontwikkeling van opgroeiende kinderen en plezier in lezen is daarvoor 

een belangrijke voorwaarde. Met dat doel koppelt de bibliotheek met Scoor een Boek! lezen aan sport, waarbij ook 

FC Groningen in de Maatschappij een belangrijke rol vervult. 

Leerlingen gaan de komende weken zoveel mogelijk boeken lezen (‘scoren’) in de klas. De leerlingen worden via 

videoboodschappen aangemoedigd door FC Groningen-speler Tom Hiariej. Na tien weken lezen, sluiten de leerlingen 

het project sportief af op het voetbalveld.  

Scoor een Boek! Experience 

Scoor een Boek! vindt niet alleen plaats in de klas. Dit jaar roepen we gezinnen op om thuis boeken, kranten en 

tijdschriften te gaan ‘scoren’. Het hele gezin mag meedoen: jong en oud. Net als in de klas wordt op een poster 

bijhouden hoeveel boeken er zijn (voor)gelezen. Hiervoor kan een gratis Scoor een Boek!-poster worden afgehaald 

in de bibliotheek. Deze poster krijgen alle kinderen deze week mee naar huis!!! 

Maar dat is niet alles! In de voorjaarsvakantie organiseren Biblionet Groningen, het Groninger Forum en FC 

Groningen in de Maatschappij in 7 bibliotheken een Scoor een Boek! Experience. Speel een partijtje robotvoetbal, 

wordt voetbalcommentator of laat zien wat je kan in de skill-zone! De Scoor een Boek! Experience is het leukste uitje 

van de voorjaarsvakantie.  

Kijk voor alle locaties en data op www.biblionetgroningen.nl/scooreenboek. 

 

 

http://www.biblionetgroningen.nl/scooreenboek


 

Deze week hebben we bezoek gehad van de bibliotheek, voor de aftrap van Scoor een Boek. 

Naast het lezen, gaan we als klas een stadion maken! Dit stadion kan tot 31 maart ingeleverd worden. 

Wij (juf Lianda en juf Lian) vragen u mee te denken hoe we hieraan kunnen vormgeven. Uw ideeën en hulp bij het 

ontwerpen en  maken van dit stadion zijn uiteraard erg welkom!!! Er mogen meerdere stadiums gemaakt worden 

per klas! 

Zie ook voor informatie: www.facebook.com/scooreenboek Hier komen de filmpjes op, maar plaatsen ze ook 

leuke tips en challenges.  

 

 

Hoera!!! Eva heeft een broertje..... 

Wij feliciteren jullie met de geboorte van Benjamin. 

Heel veel geluk met elkaar! 

 

 
 
 
 

http://www.facebook.com/scooreenboek


Groep 7/8 -  Juf Rianne 
Schoolkamp 
Alle kinderen hebben een machtigingsformulier meegekregen voor de afschrijving van de bijdrage voor kamp. We 
willen u vragen het machtigingsformulier zo spoedig mogelijk weer mee te geven naar school.  
 
We gaan op kamp naar Ameland,  van 17 tot 19 mei. 
 
Sinds vorig schooljaar hebben we 4 combinatiegroepen. De groepen zijn qua grootte vergelijkbaar met onze 
voormalige enkele groepen.  Als we alleen met groep 8 op kamp zouden gaan, zouden de kosten enorm oplopen. 
Daarbij komt dat de twee groepen het hele schooljaar één klas vormen. We willen ze dan ook samen meenemen op 
kamp. Er gaat ieder jaar een vaste groep begeleiders mee, naast de leerkracht.  
 
Juf Mirjam 
Samen met juf Mirjam wordt haar re-integratie voor de komende periode bepaald. We houden u hierover uiteraard 
op de hoogte.  
 
Deze week hebben de kinderen hard gewerkt, en we hebben flink geoefend om de liedjes voor het Groningse 
Laidjesfestival er in te krijgen. Het lied ''Reer'' gaat al best aardig, het zou fijn zijn als de kinderen hier dit thuis nog 
oefenen zodat we volgende week zonder tekst kunnen oefenen. 
 
Maandag hebben we de toets Engels en groep 7 heeft deze week een topo toets. 
Met spelling zijn we bezig met blok 5, het zou fijn zijn als de kinderen de lijsten in Bloon flink blijven oefenen! 
 
Vrijdag 17-2-2017 vieren we carnaval op school, om die reden is er geen gym voor groep 7. De kinderen van groep 7 
gymmen op donderdag 16-02-2017 met groep 8 mee van 08:30-10:00 uur in de gymzaal bij de vlinder.  
 
 
 
 

Zoeken en vinden 

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 3, thema 1 

 
 
In de week vanaf 13 febr. voor de voorjaarsvakantie en de twee weken erna t.m. 10 maart werken we met Trefwoord 

aan het thema “Zoeken en vinden”. 

 
Iedereen loopt wel eens te zoeken: je bent je sleutels kwijt of het konijn is uit zijn hok 

ontsnapt. Het bijzondere is dat je pas gaat zoeken als je iets mist. Het voelt niet goed. Er 

ontbreekt iets. Je hebt dat wat je zoekt écht nodig. Dat wat voor jou waarde heeft, wil je 

bij je hebben en je gaat zoeken als het weg is.  

En wat voel je als je het teruggevonden hebt? Opluchting…? Fijn gevoel? Vreugde 

misschien? “Ik ben blij dat ik het terug heb!”, zeggen mensen vaak na zo’n zoektocht. 

“Ik had niet geweten wat ik zonder (jou) zou moeten doen.”  

De kinderen gaan ontdekken wat zij missen als ze iets, of misschien iemand, kwijt zijn. 

“Waar is Knijn?”, horen ze in de onderbouw. Ze leren dat bepaalde mensen, dieren en 

dingen belangrijk voor hen zijn en dat je die niet kwijt wilt.  

 
Bij die ervaring van iets kwijt zijn en op zoek gaan passen de verhalen die Jezus zijn leerlingen vertelde, bv. over die 

herder die één van zijn honderd schapen kwijt is en alles op alles zet om die ene terug te vinden. Of die vrouw die één 

van haar tien muntjes zoekt. En niet te vergeten die vader die één van zijn twee zoons kwijt is, vaak de ‘verloren zoon’ 

genoemd, maar gaat het om de zoon of ‘de goede vader’?  



Als Jezus zulke verhalen vertelt, moet je even goed nadenken. Het zijn gelijkenissen die méér vertellen. Je moet 

zoeken wat de betekenis is en als je het verhaal goed door je heen laat gaat, vind je een 

betekenis. De kinderen doen dat ook. Waar gaan die verhalen over? Over ons? Dat wij ook 

zoeken als we iets kwijt zijn? En waarom doen we dat dan? Het zoeken is één kant van het 

verhaal.  

De andere kant van het verhaal is dat ieder van ons gevonden wil worden,  gemist of gezocht 

wil worden… door anderen… of door God. Jezus vertelt in zijn verhalen dat voor God alle 

mensen erbij horen, ook als ze even kwijt zijn om welke reden dan ook. Dat begreep niet 

iedereen in Jezus’ tijd. Of ze snapten het wel, maar ze wilden er niets van weten. Ze wilden 

niets te maken hebben met tollenaars, lammen of blinden: die hoorden er toch niet bij. En ze 

vonden dat ze zich daar niet druk over hoefden te maken. 

 
Dan komt de vraag aan de kinderen: Waar zie jij naar om? Waar zoek jij naar? Met wie voel 

jíj je verbonden? Voor wie voel jíj je verantwoordelijk?  

“We kunnen niemand missen!”, ontdekken de kinderen van de onderbouw.  

“We zijn ook verantwoordelijk voor…”, bedenken kinderen in midden- en bovenbouw. 

 
In diezelfde tijd is het Carnaval en op 1 maart begint met Aswoensdag de Veertigdagentijd. Juist dan is het tijd om - 

met Jezus’ verhalen - na te denken over wat er zoek is in het leven van sommige mensen. Misschien kunnen we 

helpen zoeken. Wie zoekt, die vindt. Dat gaan we doen. 

 

 
 
Team Bonifatius 
 


