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_____________________________________________________________________________
Agenda (klik hier voor de digitale agenda)

ma 19-9 ma 26-9

di 20-9 Prinsjesdag di 27-9

wo 21-9 OV vergadering wo 28-9 - gr. 7 en 8 Kinderpostzegels
- Nationale Kraanwaterdag

do 22-9 do 29-9 Nieuwsbrief

vr 23-9 Schoolfotograaf (klassenfoto’s en
portretfoto’s), zie pagina 3 en 4

vr 30-9

12-9 t/m 14-10 Thema "De natuur in!"

24-9 Burendag

ma 3-10 ma 10-10

di 4-10 di 11-10

wo 5-10 - Dag van de Leraar
- Start Kinderboekenweek thema

Gi-Ga-Groen

wo 12-10 gr. 8 NIO

do 6-10 19.00 gr. 8 informatieavond
NIO&voortgezet onderwijs

do 13-10 Nieuwsbrief
gr. 1-2 workshop theater met een
prentenboek

vr 7-10 gr. 3 voorstelling Digi&Buki vr 14-10 - gr. 1-2 workshop theater met een
prentenboek

- afsluiting thema "De natuur in!"

12-9 t/m 14-10 Thema "De natuur in!"

Thema Hemel en Aarde: Groep
Iedereen hoort bij een groep, dat gaat bijna vanzelf. Je hoort op school in een groep, thuis bij je
familie, met je vrienden en vriendinnen of als je sport. In een groep leer je over anderen, de
wereld om je heen en ook over jezelf. De komende weken verkennen we met de kinderen hoe
het eigenlijk is om bij een groep te horen, in onze lessen levensbeschouwing van Hemel en
Aarde.

https://skowfscholen.nl/site/bonifatiusschool/agenda-google/


Woensdag 28 september Nationale Kraanwaterdag!
Water = gezond (en goedkoop)
Er zijn heel wat nationale dagen en we doen uiteraard niet
overal aan mee. Maar deze past helemaal in ons LEEFsterk
beleid. Doen u en uw kinderen ook mee? In de klas gaan we
natuurlijk over alle voordelen van kraanwater praten.

4xWijzer
Nadat we enkele jaren hebben gewerkt volgens de
werkwijze van de Noordwijkse Methode, kwam Team
BoniSchip tot de conclusie dat deze methode niet meer
past bij onze missie en visie. Vorig schooljaar heeft een
werkgroep onderzoek gedaan naar een methode die meer

past bij onze uitgangspunten. Samen met het team is gekozen om volgens
de aanpak van ‘VierKeerWijzer’ ons thematisch onderwijs vorm te geven
(www.vierkeerwijzer.nl). Motivatie is één van de belangrijkste aspect binnen
VierKeerWijzer, zonder motivatie geen zelfstandige en onderzoekende
kinderen. Best lastig, want ieder kind vraagt van ons wat anders. Binnen VierKeerWijzer wordt
daarom een leerrijke omgeving gebouwd waarbij de theorie van Meervoudige Intelligentie
uitgangspunt is. Niet om kinderen in te delen, maar om een grote variatie in ons aanbod in te
bouwen.
In de onderbouw staat hierbij spel centraal, wordt gewerkt vanuit inhoudsvolle hoeken en in de
midden- en bovenbouw wordt deze lijn naadloos doorgezet met keuze-opdrachten. Ieder kind
kiest wat bij hem of haar past en gaat vol motivatie zelfstandig aan de slag. De leerkracht heeft
hierdoor de handen volledig vrij om kinderen te begeleiden, te ondersteunen, te verdiepen of te
verleiden andere talenten te onderzoeken.

Thema "De natuur in!"
Deze week zijn wij  gestart met het thema 'De natuur in!'  De groepen 1-2-33 werken over ‘de
dierentuin’, de groepen 4-5-6 over ‘de natuur in’ en de groepen 7-8 over ‘werelddieren’.
Afgelopen maandag hebben alle bouwen het project op eigen wijze geopend, de kleuters van 't
Ruimteschip zijn aangesloten bij de opening van onze groepen 1-2-3. De afsluiting van dit thema
vindt plaats op vrijdag 14 oktober, we houden u op de hoogte over de invulling hiervan.
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http://www.vierkeerwijzer.nl


Schoolfotograaf vrijdag 23 september
Elk jaar laten we groepsfoto's maken. En om het jaar portretfoto's of
broertje-zusje foto's.

De portretfoto's (die we onder schooltijd laten maken) gebruiken wij
voor onze leerlingenadministratie. Ouders kunnen ze deze foto's en
de klassenfoto online kopen via een persoonlijke code, die t.z.t.
verspreid wordt als alle foto's online staan.

In 2023 worden er weer broertje-zusje foto's gemaakt. Deze foto's
worden speciaal voor ouders gemaakt, daarom vindt het maken
van deze foto's plaats na schooltijd (op woensdagmiddag
23-9-2023, alleen op inschrijving). Op de laatste pagina vindt u nog
wat kledingtips voor de portretfoto's en de achtergrondkleur van de
foto's dit jaar.

Open huis Samen Iets Anders
Basisschool ’t Ruimteschip in Opmeer is de thuisbasis voor leer- en
werkbedrijf Samen Iets Anders. De medewerkers helpen bij de
voorbereiding van een activiteit of doen andere klusjes die zich op dat
moment voordoen. Zo hebben leerkrachten een paar extra handen tot hun
beschikking en medewerkers doen ervaring, kennis en kunde op. Naast het
werk voor de school en omgeving maken zij mooie en verrassende
producten die zij weer verkopen. Denk dan aan seizoensproducten, leuke
woonaccessoires of heel veel andere leuke attenties voor bijvoorbeeld
verjaardagen of jubilea.
Dinsdag 20 september, 16.00 – 20.00 uur houdt Samen Iets Anders Open Huis, wees welkom!

Bijlages
3 Sportieve uitnodigingen:

VVS: 24-9 inloopochtend voor 5-6 jarigen
IJsclub Spanbroek-Opmeer: schaatsles vanaf 2-10
Teamsportservice West-Friesland: 24-9 Westfriese Sportexperience
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