
BoniNieuws nr. 13, 23-2-2023

_____________________________________________________________________________
Agenda (klik hier voor de digitale agenda)

ma 20-2 ma 6-3 - Start thema “Waar woon ik?”
- Gespreksweek rapportage

di 21-2 gr. 1-2C excursie kasteel Radboud di 7-3 - Gespreksweek rapportage
- gr. 8 bureau Halt “Invloed van de

groep”

wo 22-2 - gr. 1-2B excursie kasteel Radboud
- 19.30-20.15 gr. 8 Informatieavond:

Aanmelden VO "Hoe & wat!"

wo 8-3 Gespreksweek rapportage

do 23-2 - afsluiting project: 8.20-9.00
- gr. 1-2A excursie kasteel Radboud
- gr. 6B/7B workshop theaterkerk

Wadway
- gr. 7 gitaarles
- rapporten mee

do 9-3 Gespreksweek rapportage

vr 24-2 gr. 3C excursie kasteel Radboud vr 10-3 Gespreksweek rapportage

Afronding Thema “In de tijdmachine”/ Start thema “Waar woon ik?”

ma 13-3 Ontwikkeldag, gr. 1-8 vrij ma 20-3 Inschrijfweek

di 14-3 - Inloopweek 8.20-8.35
- Inschrijfweek

di 21-3

wo 15-3 - Inloopweek 8.20-8.35
- Inschrijfweek

wo 22-3

do 16-3 - Inloopweek 8.20-8.35
- Inschrijfweek

do 23-3

vr 17-3 - Inloopweek 8.20-8.35
- Inschrijfweek

vr 24-3

Inschrijfweek 14-3 t/m 20-3: rondleidingen voor nieuwe gezinnen en aanmelden van broertjes/zusjes

Afgelopen dinsdag meegegeven:
- flyer JeugdSportPas en KinderVakantieSpelen

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


Tevredenheidsonderzoek
U heeft zich vorige week ingeschreven voor de gespreksweek (6-3 t/m 10-3). Na afloop
van het gesprek van uw (oudste) kind ontvangt u van de leerkracht een inlogcode voor
ons tevredenheidsonderzoek. Hiermee brengen wij in kaart wat er volgens u goed gaat
en waar wij ons nog in kunnen verbeteren. Het invullen kost u slechts een paar
minuten, alvast hartelijk dank!

Ontwikkeldag maandag 13 maart
Deze ontwikkeldag voor het team staat
geheel in het teken van Kanjertraining.

Dinsdag 30-5 Derde Pinksterdag vrij!
Zoals u in de SNS brief heeft kunnen lezen is in het kader van de school- en teamontwikkeling
dinsdag 30 mei als extra roostervrije dag ingeroosterd. Een lang Pinksterweekend dus!

Inloopweek & inschrijfweek
Aansluitend op de ontwikkeldag vindt er weer een inloopweek (14-3 t/m 17-3) plaats. Wees
welkom, maar voel u niet verplicht.

Van 14-3 t/m 20-3 vindt daarnaast de inschrijfweek plaats. Nieuwe gezinnen krijgen een
rondleiding en er is de gelegenheid voor ouders die al een kind bij ons op school hebben, om
jongere broertjes/zusjes aan te melden. Wilt u het aanmeldformulier s.v.p. vóór 1 april inleveren
i.v.m. de schoolorganisatie van 2023-2024? Alvast bedankt!

Oudervereniging Bonifatius
Vorige week hebben alle gezinnen een brief ontvangen van de oudervereniging. Hartelijk dank
voor de incassoformulieren, ze stromen binnen. De incasso van de ouderbijdrage wordt in de
week van 27 februari geïnd. Als u geen incasso heeft ingevuld, wilt u dan in die week zelf de
ouderbijdrage voor uw kind(eren) overmaken s.v.p.?

Afsluiting Thema “In de tijdmachine”
Wat een belangstelling vanmorgen voor de
afsluiting van het thema! Veel (groot)ouders
en andere belangstellenden in school,
kinderen die vol trots vertellen wat ze
allemaal geleerd hebben, mooi om te zien!

Na ons open huis zijn de leerlingen van de
groepen 4 t/m 8 in gemengde groepjes ook
nog on tour gegaan langs hun klassen.
In elk lokaal vertelde een leerling uit die klas
over wat er allemaal te zien was en wat ze
geleerd hebben van dit thema.
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Medezeggenschapsraad (MZR)
Bonifatiusschool - Spanbroek

Nieuwe samenstelling van de Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MZR) is een wettelijk verplicht overlegorgaan, bestaande uit drie
ouders en drie leerkrachten. De samenstelling van de Medezeggenschapsraad van de
Bonifatiusschool is vernieuwd en als volgt:

De rol van de Medezeggenschapsraad
De MZR bespreekt de gang van zaken binnen de school en adviseert het Schoolbestuur. Voor
veel belangrijke zaken is de instemming van de MZR nodig. Dit maakt deze raad tot een
belangrijk instrument van ouders en teamleden om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid en
andere belangrijke zaken. Mocht er dus iets leven bij ouder of leerkracht dan dient de MZR als
loket om deze kwesties onder de aandacht te brengen. Dit kan via ons persoonlijk of stuur een
mail naar ons mailadres: mr.bonifatius@skowf.nl

Nieuw in de nieuwsbrief
Als MZR gaan we voor zichtbaarheid en toegankelijkheid. De nieuwsbrief zullen wij gebruiken
om zaken rondom de MZR met u te delen. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de
website.

Vacature Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingevuld
De MZR werkt op schoolniveau. Voor zaken op overkoepelend bestuurlijk niveau is er een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Kort geleden is er een vacature voor een
plaats binnen de GMR via Parro gedeeld. Wij kunnen u mededelen dat deze vacature is ingevuld
door Sebastiaan de Rijk.
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Aankomende vergaderingen 2022-2023
Zelf de vergaderingen van de MZR bijwonen is ook mogelijk, ze zijn namelijk openbaar. Ook de
notulen zijn voor belangstellenden ter inzage aanwezig op school. De leerkrachten van de MZR
helpen u graag. Aankomende vergaderingen staan gepland op:

- donderdag 11-05-2023
- dinsdag 04-07-2023 (gezamenlijk met MZR ´t Ruimteschip)

Samen onderweg voorjaarstour
Frans Groen, al enkele jaren de gitaardocent die de
gitaarlessen op school vanuit Muziek Opmeer verzorgt,
maakt ook kindervoorstellingen. In de voorjaarsvakantie
kunt u kiezen uit de volgende optredens:
Zondag 26 februari 15:00 www.hetgroenekerkje.nl
Woensdag 1 maart 15:00 www.theaterkerkhemels.nl
Zaterdag 4 maart 14:00 www.kerkhuys.nl

Sanne en meneer Frans spelen de sprankelende kindervoorstelling ‘Samen Onderweg’ met
liedjes van Ageeth de Haan voor kinderen van 3 tot 10 jaar en hun familie. ‘Samen Onderweg’
laat kinderen interactief meereizen met allerlei voertuigen en grappige dierenvrienden. Sanne
zingt en danst er op los. Meneer Frans zingt en speelt gitaar en een reuzenviool.

Bijlagen:
- “Iedereen heeft een talent”, voorstelling op zondag 5 maart in Hoogwoud
- Sanne en meneer Frans
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