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_____________________________________________________________________________
Agenda (klik hier voor de digitale agenda)

Herfstvakantie 15-10 t/m 23-10

ma 24-10 Inloopweek (8.20-8.35) ma 31-10 Actie Voedselbank
Week v.d. Mediawijsheid

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

wo 26-10 Inloopweek (8.20-8.35) wo 2-11 OV jaarvergadering/Mediawijs

do 27-10 Inloopweek (8.20-8.35) do 3-11 - 30 gr. 8 leerlingen karten in Lelystad
- Nieuwsbrief
- gr. 4-8 lampion maken

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

ma 7-11 ma 14-11

di 8-11 di 15-11

wo 9-11 wo 16-11 gr. 1-8 roostervrij

do 10-11 gr. 4-8 lampion maken do 17-11 Nieuwsbrief

vr 11-11 St. Maarten, gr. 3 bezoekt Weidehof vr 18-11 gr. 3 voorstelling Digi&Buki

21-11 t/m 25-11 gespreksweek optioneel

Bijlagen
- Nieuwsbrief JGZ

De natuur in!
Op vrijdag 14 oktober sluiten wij dit thema af.
Nieuwsgierig naar wat de kinderen geleerd en gemaakt
hebben? U bent ‘s morgens (niet ‘s middags zoals in de
SNS nieuwsbrief stond!) van harte welkom voor een kijkje
in de klas.
8.20 - 8.45 uur: groepen 1-3
8.20 - 9.00 uur: groepen 4-8

Inloopweek
Van maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober bent u weer van harte welkom
voor een kijkje in de klas/school. Komt u ook sfeer proeven tijdens
deze vrije inloop van 08.20 tot 08.35 uur?

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


Mediawijsheid op BoniSchip
Save the Date;  Rectificatie:

● woensdagavond 2 november Bonifatius
● dinsdagavond 22 november Ruimteschip.
- Hoe houden we het samen sociaal online?
- Wat betekent digitaal fatsoen?
- Online kwetsen… en dan?
- Kindertinder; is dat er?

Save the Date; meer info volgt!

Lekker lezen
De herfstvakantie staat voor de deur, een weekje niet naar school. Een mooi
moment om te ontspannen, lezen, wandelen in het bos, schelpen en krabbetjes
zoeken op het strand of plantjes in de tuin zetten. Maar je samen ook realiseren
hoe kwetsbaar natuur is en kijken wat je kunt doen om haar te beschermen.

Het thema van de Kinderboekenweek 2022 is Gi-ga-groen. Een perfecte tijd om
extra bezig te zijn met boeken én met alles wat de natuur te bieden heeft. De
natuur is vaak een bron van inspiratie voor kinderboeken. Op deze speciale
Dieren en natuur-themapagina, staan heel mooie kinderboekentips die passen
bij het thema Gi-ga-groen!

Handig om in de herfstvakantie veel ‘leeskilometers’ te maken. Lezen is
namelijk ontzettend belangrijk! Onze maatschappij draait om kunnen lezen.
Bordjes in de supermarkt, brieven van de overheid, overal zie je taal. Leren
lezen gaat helaas niet vanzelf. Veel leeskilometers maken is nodig om goed te
leren lezen.

Wist u dat…
➔ wanneer u tijdens de Kinderboekenweek (t/m zondag 16 oktober), de nieuwe Dole

Weerwole, Spekkie en Sproet of een ander kinder- of jeugdboek van minimaal 12,50
koopt, u het geschenk er gratis bij krijgt? En er is ook nog een speciaal boek voor
kleuters: het Prentenboek van de Kinderboekenweek. Dit is te koop tegen een klein
bedrag in de boekwinkel.

➔ Kinderen onder de 18 jaar gratis lid kunnen worden bij de bibliotheek? Per keer mag uw
kind 8 materialen lenen, ook e-books en luisterboeken.

➔ Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief een herfst leespad staat?
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https://www.kinderboeken.nl/dieren-natuur-kinderboekenweek-2022/
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