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Agenda (klik hier voor de digitale agenda)

ma 7-11 gr. 4-5-6 voorstelling (locatie
theaterkerk Wadway)

ma 14-11 19.00 Sinterklaasversieravond

di 8-11 di 15-11

wo 9-11 wo 16-11 gr. 1-8 roostervrij+info-avond IKC voor
personeel

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

vr 11-11 - gr. 3 zingen bij Weidehof
- gr. 5A zingen bij de Schakel
- St. Maarten, rondje om de school

vr 18-11 gr. 3 voorstelling Digi&Buki

12-11 landelijke intocht Sinterklaas, 13-11 intocht Sinterklaas gemeente Opmeer

ma 21-11 ma 28-11

di 22-11 di 29-11

wo 23-11 Informatieavond IKC voor
ouders/belangstellenden

wo 30-11 lln van 2012 wegen en meten bij
schoolartsassistente

do 24-11 do 1-12

vr 25-11 gr. 6-7a en 7b PET event vr 2-12

Bijlagen
- Doe de digideal!
- Jaarverslag Ouderraad: wat doen we en waar wordt de ouderbijdrage aan besteed?
- Oranjecomité Koningsdag stopt, opvolging gezocht!

23-11 Informatieavond kindcentrum Opmeer - Spanbroek
Binnenkort ontvangt u via Parro de uitnodiging voor de informatieavond
kindcentrum Opmeer - Spanbroek op woensdagavond 23 november.

Actie voedselbank
De kratten vullen zich al lekker, maar ….. er kan natuurlijk altijd meer bij. Morgen is de laatste dag
dat u de producten in kunt leveren. Alvast heel erg bedankt namens de Voedselbank
West-Friesland!

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


Sinterklaas
Het is bijna weer zover, Sinterklaas komt weer aan in Nederland op
zaterdag 12 november. Wij willen graag de school maandagavond
14 november omtoveren in de sinterklaassfeer. Lijkt het u leuk om te
komen helpen, samen met onze werkgroep Festiviteiten? Wij starten
om 19.00 uur in de grote les hal.
Hé pssssssst, houd dit als ouder geheim ;-) Het is zo mooi als al onze
leerlingen kunnen genieten van de verrassing van de prachtig
versierde school op dinsdagochtend, u zou die koppies moeten zien!
Werkgroep Festiviteiten

Sint Maarten en Unicef actie
Vrijdag 11 november gaan onze groepen 3 zingen bij de Weidehof en groep 5A bij de
Schakel. ‘s Middags gaan we met de hele school Sint Maarten liedjes zingen voor de
buren rondom school. Natuurlijk met onze zelfgemaakte lampionnen!

Alle leerlingen ontvangen deze vrijdag ook een Unicefzakje.
Deze jaarlijks terugkerende actie wordt door onze werkgroep Goede Doelen georganiseerd. Wat
kan Sint Maarten voor Unicef betekenen? Als de kinderen op 11 november met snoep

thuiskomen, kunt u er samen met hen even bij stilstaan dat er
leeftijdgenootjes zijn die het niet zo goed hebben als zij zelf en net als
Sint Maarten samen delen. Het kan een mooi gebaar zijn dat de
kinderen een paar van hun snoepjes aan u “verkopen” of wat zakgeld
willen delen. Het gevulde envelopje levert uw kind in bij de leerkracht,
graag uiterlijk vrijdag 18 november. Namens Unicef, alvast bedankt!
Meer info vindt u op het zakje en op https://www.unicef.nl/

OV jaarvergadering & Mediawijsheid
Tijdens de jaarvergadering werd o.a. het financieel jaaroverzicht en de begroting 22-23
doorgenomen en goedgekeurd en namen we van drie leden afscheid, te weten Jappe Dekker
(penningmeester), Patricia v.d. Wijden (wg festiviteiten) en Wouter Ganzinga (voorzitter). Hun
opvolgers, te weten Laurens Kalwij (voorzitter), Ilona Dijkstra (penningmeester) en Noortje
Dam-Dekker (wg Festiviteiten) zijn tijdens de vergadering benoemd, met instemming van alle
aanwezigen. U vindt het jaarverslag met daarin opgenomen alle activiteiten die door de
ouderraad samen met het team van de school zijn georganiseerd en waaraan de ouderbijdrage
wordt besteed.

Na de jaarvergadering van de OV gingen wij met 30 enthousiaste ouders het gesprek
aan over mediawijsheid en het oudere kind. Wat een mooie opkomst!
We hebben het gehad over leeftijdsgrenzen en een kritische houding met betrekking
tot de online wereld. Daarnaast zijn we met elkaar in gesprek gegaan over een aantal
casussen. We delen graag dit filmpje van de consumentenbond, waarin tips worden

gegeven voor het begeleiden van je kind met een eerste smartphone of tablet. Bij deze
nieuwsbrief ontvangt u ook een document (bijlage Doe de digideal!) met wat tips voor ouders om
je kind te begeleiden bij het omgaan met de online wereld. Doe er uw voordeel mee!
Bianca Hoogendoorn en Maaike Wester

2

https://www.youtube.com/watch?v=FDIIzXfSi64&t=1s


Thema "Alles verandert"
Herfst, bladeren in alle kleurtjes, regenlaarzen tijd.
Wolken, wind & regen. Paddenstoelen, kastanjes zoeken,
eekhoorntjes & beukenootjes. In de plassen stampen.
Deze periode is de herfst zicht- en voelbaar in de school en wordt er
hard gewerkt aan de lampionnen. In de groepen 1 t/m 4 leren de kinderen veel over
de herfst, in de groepen 5 en 6 over Alles verandert: de herfst, paddenstoelen en het
weer en in de groepen 7 en 8 over Moeder aarde, o.a. de rechten van de natuur.

Karten groep 8
Vandaag zijn 30 groep 8 leerlingen van het BoniSchip naar het Kartcentrum in Lelystad geweest
en 23 maart de overige groep 8 leerlingen. Het doel van het karten is het enthousiast maken van
leerlingen voor wetenschap en techniek en in dit geval specifiek voor de technische tak
'automotive'.

Thema Hemel & Aarde
Kinderen proberen elkaar te herkennen aan hun stem en gaan na welke
emoties in een stem te herkennen zijn. Wat doen geluiden eigenlijk met je?
Daar staan we vaak niet zo bij stil. In deze periode gaan we verkennen wat
geluiden en klanken allemaal kunnen losmaken. Een stem bijvoorbeeld, aan
een stem kun je horen hoe het met je gaat en wat je raakt. In bijna alle
levensbeschouwelijke tradities zijn er gebruiken waarin een klank een
belangrijke rol speelt.

Gelukkig laten groeien
Kinderen gelukkig laten groeien en de ouder(s) betrekken bij de school en ontwikkeling van hun
kind. Daarom kiest het BoniSchip ervoor om met alle ouders van groep 1 t/m 8 minstens twee
keer per jaar in gesprek te gaan.

14 september vonden de startgesprekken plaats met alle ouders van de
kinderen uit groep 1 t/m 8. Het voortgangsgesprek vindt plaats in de week
van 6 maart 2023, daarvoor ontvangen de kinderen van groep 2 t/m 8 hun
eerste rapport. Wij verwachten dat alle ouders zich inschrijven voor deze
gesprekken en dat alle kinderen vanaf groep 4 bij deze gesprekken
aanwezig zijn.

Naast het startgesprek en het voortgangsgesprek in maart, worden sommige ouders door de
leerkracht voor een extra gesprek uitgenodigd indien de ontwikkeling van uw kind daarom
vraagt. Deze ouders ontvangen uiterlijk donderdag 10 november een uitnodiging en plannen
daarna samen een datum.

Heeft u vrijdag 11 november geen uitnodiging ontvangen, maar vanuit uw perspectief wel de
behoefte aan een extra gesprek? Neem dan uiterlijk dinsdag 15 november contact op met de
groepsleerkracht via Parro waarbij u duidelijk het doel van het gesprek aangeeft.
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Groep 3: Digi & Buki ontdekken de Magische
wereld van taal
De groepen 3 gaan op 18 november 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.
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