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Daar is ie dan, de eerste schoolbrief van 2022.
Om te beginnen natuurlijk de allerbeste wensen van ons team voor u en 
uw kinderen. Dat we er samen een geweldig jaar van mogen maken….

BesBestte ouder(s),e ouder(s),
verzorger(s),verzorger(s),
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ONS ONDERWIJS: ENGELS

Onze groepen 7 en 8 krijgen Engels. We werken met een werkboek. 
Dat is op zichzelf niet heel spannend. Maar door de oefeningen via 
het digibord leren de leerlingen met dialoog-oefeningen, liedjes 
en het bestuderen van songteksten om Engels toe te passen in 
verschillende situaties. Ook leren de leerlingen met het oog op de 
het Voortgezet Onderwijs, rijtjes met woorden om de woordenschat 
te vergroten. De toets kijkt vooral of de leerlingen geleerde de 
woorden en zinnen kunnen vertalen van Engels naar Nederlands en 
andersom. Vooral de uitspraak is een belangrijk aspect. Leerlingen 
horen via TV vaak de Amerikaanse uitspraak. Toch leert de methode 
een Brits accent aan. 

ENQUETE LUNCHKIDZ

We werken het afgelopen jaar samen met Lunchkidz. Uiteraard zijn we 
erg benieuwd wat u als ouders vindt van de tussenschoolse opvang. 
Door op de link hieronder te klikken start de enquête. We nodigen u 
allemaal uit om deze in te vullen om een zo compleet mogelijk beeld 
te krijgen. 
https://dashboard.enquetetools.nl/enq/24510b79de4eb5 
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Weet u nog?  In januari 2020 zaten we met alle ouders in het zaaltje 
van de Emmaus. We hadden het over de mooie locatie van onze 
school. We maakten afspraken en ideeën voor Sterk onderwijs in het 
Groen. We stelden voor om met BuitenWijzer aan de slag te gaan om 
zoveel mogelijk met groen bezig te zijn. Toen kwam corona. Corona 
gooide roet in het eten. Erg zonde. In de tussentijd hebben we een 
nieuw team gekregen en zijn de mensen die over BuitenWijzer 
besloten weg. Dat is erg jammer. Het draagvlak was ineens weg. 
Toch hebben we de belofte aan u gedaan dat we meer met en aan 
groen zouden doen. En niet alleen aan u, wij willen het zelf net zo 
graag. Daarom zijn we een plan gaan maken. Een plan om alles te 
vertalen naar groen ipv het inkopen van een dienst als BuitenWijzer. 
De afgelopen anderhalf jaar zijn we steeds serieuzer gaan nadenken 
wat we nu eigenlijk wilden doen met de vertaling van ons onderwijs 
naar het groen. Dat doen we niet alleen. Met behulp van Scholen 
met Succes werken we aan een sterke positie van de school met 
groen als profilering.  Een nieuw plan. En dat plan staat al voor een 
groot gedeelte. Gevuld met de dingen die we al deden (moestuin, 
prikken van afval enz), aangevuld met ideeën vanuit het team. DE 
oudergeleding van de MR en school gaat binnenkort verder met het 
maken van plannen en ideeën. 
De komende maanden gaan we u meer en meer vragen om ook 
mee te denken. Want we willen niet alleen een groen plein of groene 
lokalen en dat zelf bepalen. We willen groen denken en doen met 
onze leerlingen en u als ouder. 
Daar zijn dromen voor nodig. Onze leerlingen van groep 4 t/m 8 vragen 
we de komende dagen om op te schrijven wat hun dromen zijn. En 
dan vooral als het gaat om natuur, ook het milieu of duurzaamheid. 
Maar we zouden het van u ook willen weten. Waar droomt u over als 
het gaat om de ‘groene’ loopbaan van uw kind op de Bonifatius. 

GROEN OP DE BONI



5 | schoolbrief 09 Boni www.stbonifatius.nl info@rksbs.nl

CITO’S
Aanstaande maandag 17 januari begint de tijd  waarin we de 
Cito toetsen afnemen. In een periode van twee weken zullen de 
leerlingen toetsen maken voor rekenen, begrijpend lezen, spelling 
van niet werkwoorden, spelling van werkwoorden (bovenbouw) en 
lezen. 

Waarom we dit doen? Omdat we onze leerlingen graag een aantal 
hoogtepunten op de Boni willen laten ervaren waar ze later aan terug 
denken, trots op zijn of veel van geleerd hebben. Daar hebben we uw 
hulp bij nodig. Vult u de lijst in? We zijn namelijk heel erg benieuwd 
naar uw ideeën en dromen voor uw kind. Alvast dankjewel. 

https://forms.gle/pLbvMYga48cGucj99 
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UITNODIGING
OUDERAVOND WILLIBRORDSCHOOL & 

SINT BONIFATIUSSCHOOL

HET BELANG VAN VOORLEZEN 

Samen met uw kind een boek lezen. Dat is heel gezellig en 
ontspannend, maar ook heel nuttig voor de ontwikkeling van uw 

kind.

We nodigen u graag uit voor een digitale avond waarin onze 
gastspreker u meer achtergrondinformatie zal geven over het 

belang van voorlezen, hoe we de koppeling maken op school, en u 
voorziet van praktische tips voor thuis. 

Gastspreker: Margreet Mulder 

Datum: woensdag 16 februari 2022
Tijdstip: 20.00-20.45 uur

Waar: digitaal: https://us06web.zoom.us/j/88243456346

Graag tot dan!
Team Willibrordschool/ Sint Bonifatiusschool


