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Agenda (klik hier voor de digitale agenda)

ma 3-10 ma 10-10

di 4-10 di 11-10 gr. 3 Hoenderdaell

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

Gi-Ga-Groen
- gr. 1-2 Blanckendaell Park

wo 12-10 gr. 8 NIO

do 6-10 Informatieavond ouders gr. 8 (NIO en
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!"
13.00-14.15 uur

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

Herfstvakantie 15-10 t/m 23-10

ma 24-10 Inloopweek (8.20-8.35) ma 31-10 Actie Voedselbank

di 25-10 Inloopweek (8.20-8.35) di 1-11

wo 26-10 Inloopweek (8.20-8.35) wo 2-11

do 27-10 Inloopweek (8.20-8.35) do 3-11

vr 28-10 Inloopweek (8.20-8.35) vr 4-11 Laatste dag Actie Voedselbank

Bijlagen
Knutselclub de Inka’s, flyer hockey, Nieuwsbrief september Stichting Muziek Opmeer

De natuur in!
Enthousiast wordt er in alle groepen gewerkt aan het schoolthema ‘De natuur
in!’. De werkwijze van 4xwijzer slaat aan. Wat wordt er veel geleerd op deze
manier! We hopen dat de kinderen met enthousiaste verhalen thuis komen. Op
vrijdag 14 oktober sluiten we dit project af, u bent dan van harte welkom van
13.00-14.15 uur voor een kijkje in de klas.

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


Kinderpostzegelactie: Geef kinderen wind mee!
Duizenden kinderen in Nederland, waaronder onze leerlingen uit groep 7 en 8, gaan vanaf 28
september t/m 5 oktober op pad. Ze gaan langs de deuren om kinderpostzegels en
andere leuke producten te verkopen met als doel: ieder kind met een vrij hoofd naar
school!

Sommige kinderen hebben zó veel aan hun hoofd dat ze vastlopen op school. Ze
hebben bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars meegemaakt. Het lukt deze
kinderen niet het beste uit zichzelf te halen. Voor hen is dit jaar de opbrengst van de
Kinderpostzegelactie bestemd. Samen geven we deze kinderen ‘wind mee’.

Nationale Kraanwaterdag
Gisteren was het nationale kraanwaterdag. Het was mooi om te zien hoeveel kinderen water in
hun beker/flesje mee hadden naar school, top! Van Kraanwaterdag naar LeefSterk.

Gelukkig Laten Groeien; Leefsterk
Onze 4 pijlers zijn LeerSterk, SamenSterk, GroeiSterk en LeefSterk. Leefsterk is één van deze
pijlers. We op weg naar het nieuwe Kindcentrum; een gezonde school is daar een onderdeel van.
We richten onze pijlen op ontspanning/voeding/beweging & mindset.

Op weg naar de GEZONDE SCHOOL XXL, heeft de oudervereniging op 21 september een
oriënterende gesprek gevoerd over dit thema gevoerd. Het kind van nu kansen bieden om
gezond gedrag aan te leren. Wat betekent dit voor bijvoorbeeld traktaties of traktatiebeleid?
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Zaterdag 10 september stond er een interessant stukje in de krant:

We zien bij ons op school gelukkig wel veel kinderen gezonde lunch en tussendoortjes
meenemen en dat stimuleren we graag! Een handige lunchtrommel met meerdere vakken voor
fruit, groente, noten en een broodje is daarvoor ideaal en isolatiebekers voor bijvoorbeeld een
lekkere groentesoep of warme hap. En denk aan doppers met water om het gebruik van
wegwerp plastic te verminderen.
Dinsdag kreeg u via Parro een kort filmpje van meester Michel te zien. Hij geeft praktische tips
voor een gezonde (en goedkope) lunch. Ook komen de gezondheidsvoordelen aan de orde!
Doe er uw voordeel mee, voor uw kinderen en …. voor uzelf. Goed voorbeeld doet volgen.

Kinderboekenweek 2022: Gi-ga-groen!

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het
bos, zandkastelen maken of vliegeren op het
strand, een hut bouwen of picknicken in het park
of vogels spotten en een moestuintje maken in je
eigen tuin. De natuur is overal om ons heen.
Buiten is er van alles te ontdekken en te doen.
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Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte natuurheld te worden. Ga mee op
avontuur om al het moois van de natuur te zien! Leer over bijzondere dierenweetjes in
informatieve boeken, dompel je onder in spannende verhalen over woeste buiten avonturen of
verwonder je over prachtige natuurillustraties in prentenboeken. Kom daarna mee naar buiten.

De Kinderboekenweek 2022 is Gi-Ga-Groen! En ons project “De natuur in!” sluit daar prachtig bij
aan. Veel leesplezier! Een boek kopen te duur? Ga dan lekker naar de bibliotheek, een
abonnement is GRATIS!

Groep 3: Digi & Buki ontdekken de Magische
wereld van taal

De groepen 3 gaan op 7 oktober kijken naar een
educatieve poppenvoorstelling gericht op taal
waarin er een brug wordt geslagen tussen boeken
lezen en de digitalisering. Buki is net begonnen met
leren lezen op school en Digi kan niet goed lezen,
maar weet alles over techniek en programmeren.
Na het bekijken van de voorstelling is er tijd voor
een meet & greet met de poppen uit de
voorstelling.

Groepen 1-2: Theater met een prentenboek

Tijdens deze theaterworkshop maken de kinderen van de groepen 1-2 kennis met de
basisvaardigheden van toneelspelen in combinatie met dans en muziek. Ze leren spelenderwijs
over emoties en zintuigen.

Duurzaamheid en hergebruik: knutsel- en
constructiemateriaal gezocht

Voor onze knutselactiviteiten kunt u ons blij maken met:
- gewassen vulling van kussentjes
- wc en keukenrollen
- tijdschriften en glossy's
- natuurgidsen
- wol/katoen
- knopen en kralen
- bedrijfs”afval” dat geschikt is als knutselmateriaal
- doppen

Door onze nieuwe methode 4xWijzer hebben wij een grote behoefte aan constructiemateriaal:
denk daarbij aan Lego, Kapla, Duplo, Playmobil. Heeft u deze materialen thuis liggen en worden
ze niet gebruikt? U maakt onze leerlingen er heel erg blij mee! Ze construeren hier namelijk hele
zinvolle opdrachten mee.
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