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_____________________________________________________________________________
Agenda (klik hier voor de digitale agenda)

14-3 t/m 17-3: Inloopweek 8.20-8.35
14-3 t/m 20-3: Rondleidingen voor nieuwe gezinnen/aanmelden van broertjes/zusjes
Thema Waar woon ik?

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

di 14-3 di 21-3

wo 15-3 wo 22-3

do 16-3 Nieuwsbrief do 23-3 gr. 8 karten in Lelystad

vr 17-3 vr 24-3

Thema Waar woon ik?

ma 27-3 ma 3-4

di 28-3 di 4-4 Nationale buitenlesdag

wo 29-3 De Grote Rekendag “De afvalparade” wo 5-4 gr. 8 uitreiking WOII boekje Kerkhuys

do 30-3 ANWB Streetwise do 6-4 - Paasviering
- gr. 1-8 vrij vanaf 12.00 uur

vr 31-3 ANWB Streetwise vr 7-4 Gr. 1-8 vrij

Tevreden?
Heeft u de envelop al geopend om deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek?
Na afloop van het gesprek van uw (oudste) kind heeft u van de leerkracht een
inlogcode voor ons onderzoek ontvangen. Op dit moment hebben 84 v.d. 256
gezinnen het onderzoek ingevuld, dank hiervoor! Voor de gewenste betrouwbaarheid
streven wij naar minimaal 153 reacties (een respons van 65%). Het invullen van de 10
vragen vraagt slechts 2-3 minuten. Doet u mee? Na het sluiten van het onderzoek, dat gepland staat
op 23 maart, gaan wij graag met u in gesprek over het verhaal achter de cijfers. Alvast bedankt voor
uw betrokkenheid!

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


Thema ‘Waar woon ik?’
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met ons nieuwe, derde en
laatste gezamenlijke schoolthema van dit schooljaar
‘Waar woon ik?’ De groepen 1-2 en 3-4 hebben als specifieke thema
‘Ik hou van Holland’, groep 5-6 ‘Ik woon in Nederland’, terwijl groep
7-8 zich richt op (West-)Europa.

Grote Rekendag woensdag 29 maart
De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot
en met 8 die helemaal in het teken staat van
rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren
en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat
rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een
dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn.
De titel van de 21e Grote Rekendag is ‘De
Afvalparade’. De kinderen gaan op deze dag aan
de slag met uitdagende reken-wiskunde

onderwerpen, deze keer rond het maken van afval, maar ook het weer verwerken, hergebruiken
en verminderen van afval. Daarnaast wordt er op een creatieve manier iets moois gemaakt van
afval. En steeds: met veel aandacht voor rekenvaardigheden.
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