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Best ouders,                                                                                                                 3 oktober 2023

Samen naar Samenwerking
Deze nieuwsbrief ‘Samen naar Samenwerking richt zich vooral op de ontwikkeling van het
‘BoniSchip’. Team Ruimteschip en Bonifatius zijn samen op weg naar het nieuwe Kindcentrum
Spanbroek.
Op dit moment liggen alle plannen op de tekentafel en hopen wij binnenkort samen met alle
gebruikers van het gebouw hier naar te kijken. Zodra wij meer nieuws hebben hoort u van ons.

Startgesprekken
De startgesprekken hebben  plaatsgevonden met als doel kennismaken en
samen bespreken: Wanneer is het schooljaar geslaagd? Wat willen wij dit
jaar samen bereiken?
Het is gelukt om de meeste ouders op één dag te spreken:
Een uitdaging en wat fijn dat dit gelukt is. Op weg naar een goed schooljaar;
Samen sterk!

Parro
Na de herfstvakantie willen wij graag dat zieke -afwezige leerlingen
gemeld worden via PARRO. U krijgt later informatie over wat en hoe.

Covid:
Covid is nog om ons heen: hieronder de meest recente beslisboom:
https://www.boink.info/beslisboom

Mediawijsheid
Save the Date: woensdagavond 22 november Bonifatius en dinsdagavond

22 november Ruimteschip.

https://www.boink.info/beslisboom


VierKeerWijzer®
Dit schooljaar geven wij ons thematisch onderwijs vorm met behulp van VierKeerWijzer®
VierKeerWijzer® is een thematische werkwijze voor de groepen 1 t/m 8.
Zie https://www.vierkeerwijzer.nl
‘Als kinderen leren hun talenten te benutten en vanuit motivatie mogen kiezen, worden ze
eigenaar over hun leerproces. Ze willen aan de slag, ze hebben er zin in! En als dat gebeurt,
merken we hoeveel kinderen kunnen, hoe ondernemend en nieuwsgierig ze zijn, welke
kwaliteiten en creativiteit er op tal van manieren tot ontplooiing komen. wij streven ernaar dat
kinderen aan het einde van hun schooltijd over vaardigheden voor de toekomst en kennis voor
het leven beschikken! Zie hieronder de  uitgangspunten van VierKeerWijzer®

Afsluiting thema De natuur in - werelddieren
Vrijdag 14 oktober sluiten wij ons thema af. ‘s Ochtends houden wij een inloop voor een kijkje in
de klas.
8.20 - 8.45 uur: groepen 1-2
8.20 - 9.00 uur: groepen 3-8
Na de herfstvakantie houden we weer een inloopweek.

Met vriendelijke groet
namens het team,
Marinda, Anja, Rein

https://www.vierkeerwijzer.nl

