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_____________________________________________________________________________
Agenda (klik hier voor de digitale agenda)

ma 9-1 Start thema “In de tijdmachine” ma 16-1 Start afname AVI/DMT

di 10-1 - gr. 5 trompetles
- gr. 6 saxofoonles

di 17-1 - gr. 5 trompetles
- gr. 6 saxofoonles

wo 11-1 - kriebelcontrole
- gr. 2 slagwerk
- gr. 4 keyboardles

wo 18-1 - gr. 2 slagwerk
- gr. 4 keyboardles

do 12-1 - Nieuwsbrief
- gr. 7 gitaarles

do 19-1 gr. 7 gitaarles

vr 13-1 vr 20-1

Thema “In de tijdmachine”

ma 23-1 start cito M toetsing ma 30-1

di 24-1 - gr. 5 trompetles
- gr. 6 saxofoonles

di 31-1 - gr. 5 trompetles
- gr. 6 saxofoonles
- gr. 6-7A en 7B excursie Westfries

Museum

wo 25-1 - gr. 2 slagwerk
- gr. 3 letterfeest
- gr. 4 keyboardles
- gr. 1-2E excursie kasteel Radboud
- vergadering OV
- Start Nationale Voorleesdagen

(25-1 t/m 4-2)

wo 1-2 - gr. 2 slagwerk
- gr. 4 keyboardles
- gr. 4A excursie kasteel Radboud

do 26-1 - Nieuwsbrief
- gr. 7 gitaarles

do 2-2 - gr. 4B excursie kasteel Radboud
- gr. 7 gitaarles
- gr. 8A en 8B excursie Westfries

Museum

vr 27-1 vr 3-2 gr. 3B excursie kasteel Radboud

Thema “In de tijdmachine”

Bijlagen:
- uitleg nieuwe cito: Kind in Beeld

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


Nieuw schoolthema “in de tijdmachine”
Deze week start het tweede grote schoolthema ‘in de
tijdmachine’. In groep 1-2 en 3-4 wordt er geleerd en gewerkt
over ‘Ridders en Kastelen’. In groep 5-6 over De Middeleeuwen
en in groep 7-8 over Oorlog en Handel (Ontdekkingsreizen en
de 80-jarige oorlog).
Om de geschiedenis levendig te maken, de link te leggen
tussen wat behandeld wordt in de groep en de realistische

context gaan de kinderen op excursie naar o.a. Kasteel Radboud en het Westfries Museum
(tijdelijke locatie Boterhal).

Toetsing AVI/DMT en andere cito toetsen
De week van de toetsen van ons LVS (leerlingvolgsysteem) gaan weer starten.
Volgende week de AVI en DMT (de leesontwikkeling) en de week daarop de andere
vakgebieden (rekenen, spelling, begrijpend lezen). Wij maakten als school gebruik
van Cito LVS 3.0, aangezien Cito stopt met deze versie zijn wij overgestapt op
Leerling in beeld. Dit betekent dat de leerlingen andere toetsen gaan maken. Door
het maken van deze toetsen kunnen wij de ontwikkeling van de leerling meten en volgen, maar
ook onze schoolontwikkeling. Kortom het maken van de toets is voor ons een hulpmiddel om te
meten op welk niveau de leerling en school zit met als hoofddoel te blijven werken aan de
glinsterende ogen bij elke leerling. Je mag zijn wie je bent.

Stichting Muziek Opmeer
Deze week starten we met instrumentale
kennismakingslessen. Deze lessen worden
mede mogelijk gemaakt door Stichting
Muziek Opmeer. De komende periode (6
weken) worden de volgende muzieklessen
gegeven: groep 2 slagwerkles,

groep 4 keyboardles, groep 5 trompetles, groep 6 saxofoonles en groep 7 gitaarles.

Groep 3 letterfeest
Afgelopen woensdag kwam en komende woensdag komt muziekdocent Karin Dijkstra op school
om de groepen 3 voor te bereiden op een speciaal optreden tijdens het Letterfeest. Nu de
kinderen van groep 3 bijna alle letters kennen, is er voor hen op 25 januari Letterfeest. Dit wordt
opgeluisterd met een muzikaal optreden voor en door de kinderen. Ook dit wordt mogelijk
gemaakt door Stichting Muziek Opmeer.

Kriebelvrij!
Gisteren is de hele school gecheckt (dat doen we 2x per jaar, na de zomer- en de kerstvakantie)
door ons kriebelteam en we zijn blij om te kunnen melden dat wij luizenvrij zijn!
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