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ONS ONDERWIJS
Iedere schoolbrief vertellen we u over een van onze
methodes. Zo krijgt u wat meer te weten over wat uw kind op school
doet en waar we mee bezig zijn in de groepen.
Deze keer: Staal Spelling en Taal.
Spelling van Taal is een hele pittige methode als het gaat om het niveau
waarop de kinderen spelling krijgen. Met heel veel herhaling en een
aantrekkelijke manier van regels leren, is het een methode waardoor
onze leerlingen snel vooruit gaan. Door ze iedere dag feedback te
geven op een gemaakt dictee, wordt de kans groter dat de leerlingen
de regels juist aanleren. En door het vele herhalen beklijft de stof goed.
Op deze wijze raakt het werkgeheugen van de kinderen niet overbelast
omdat ze weinig meer hoeven na te denken over wat de regels zijn en
hoe je een moeilijk woord moet schrijven.
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Het zit er dan simpelweg in gebakken.
Iedere nieuwe spellingcategorie heeft naast een animatie ook een
nummer. Ook is er een beweging aan gekoppeld die de leerkracht
voordoet. Na de instructie van de nieuwe regel kijken we iedere dag
of de leerlingen de woorden goed schrijven. Is een woord nog niet
goed dan krijgen ze daar meteen feedback op. In de methode worden
niet alleen categorieën van de spellingswoorden aangeleerd. Ook
zinsbouw, werkwoordspelling en interpunctie wordt door veel herhaling
aangeleerd.
Taal van Staal is een methode waar de leerlingen met de taal op
zichzelf bezig zijn. Vooral het begrijpen van waar taal voor dient is het
uitgangspunt. Zo schrijven de leerlingen veel en maken ze aan het eind
van ieder thema een werkstuk in de vorm van een creatieve opdracht.
Zo hebben we in thema 1 een folder over een reis naar China gemaakt,
een strip gemaakt enz...

EVEN VOORSTELLEN
Op de Bonifatius hebben we stagiaires. Daar zijn we natuurlijk
erg blij mee. Ze stellen zichzelf graag aan u voor:
Mijn naam is Shanty en ik kom het komende half jaar stage lopen
bij de kleuters. Ik doe de opleiding PABO op de Hogeschool
Utrecht en bevind mij momenteel in het eerste jaar.
Ik kom uit Woerden en ben 22 jaar oud. Voordat ik begon met de
PABO heb ik de opleiding onderwijsassistent gedaan. Daarna
een tussenjaar genomen om op reis te gaan naar Australië, wat
een super ervaring!
Mijn hobby’s zijn paardrijden en reizen.
Verder ben ik vaak op Terschelling te vinden, hier kom ik al van
kleins af aan.
Het aankomende half jaar loop ik op de dinsdagen stage, ik heb
er heel veel zin in en als jullie nog vragen hebben hoor ik dat
graag.
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EVEN VOORSTELLEN- VERVOLG
Hallo! Ik ben juf Yousra en ik ben 21 jaar oud. Ik zit in mijn derde
jaar van de PABO aan de Hogeschool Utrecht. Ik zal dit jaar
stagelopen in groep 7/8. Ik heb het hier al enorm naar mijn zin
en ik kijk uit naar een zeer leerzaam jaar voor zowel mij als voor
de leerlingen.

BROEDERSCHAP- SCHOOLPROJECT
De afgelopen weken hebben we veel geleerd over en van de
Broederschap Vleuten. Alle groepen hebben een uitstapje gemaakt
in de buurt van de school. In de groepen hebben we lessen gedaan
over verbroedering, over vriendschap en je naasten helpen. De
komende weken zullen we jullie meer en meer berichten over de
vorderingen van dit prachtige thema.
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HET NIEUWE NORMAAL?
De coronamaatregelen zijn landelijk afgeschaald, de 1,5 m hoeft niet
meer gehandhaafd te worden. Afgelopen week ontvingen we de
aangepaste richtlijnen voor het onderwijs. Deze geven ruimte aan
scholen om de bestaande maatregelen zelf aan te passen.
Er is besloten om de huidige maatregelen tot de herfstvakantie te
continueren. Er zijn wel al wat kleine aanpassingen: onder schooltijd
uw kind halen of brengen? U mag dan zelf even meelopen.
In de komende periode overleggen we met de MR of er maatregelen
zijn die we handhaven, wijzigen of loslaten. In de volgende schoolbrief
ontvangt u meer informatie.

WEBSITE EN AGENDA SOCIAL SCHOOLS
Er wordt druk gewerkt aan het inrichten van de nieuwe website van
de Sint Bonifatiusschool. Deze zal begin oktober in de ‘lucht’ gaan.
Op deze nieuwe website vindt u dan ook de agenda met geplande
activiteiten van de school en van de groep(en) waar uw kind(eren) in
zitten. Deze activiteiten ziet u nu natuurlijk ook al in de Social Schools
omgeving.
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DE LEERKUIL
Op de Bonifatiusschool zijn we druk bezig om extra uitdaging te
kunnen bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Maar wat
is het doel eigenlijk van die extra uitdaging? Dat heeft alles te
maken met de leerkuil.
De leerkuil is een mooie, visuele manier om aan kinderen duidelijk
te maken wat leren eigenlijk is, waar je tegenaan kunt lopen en
wat oplossingen kunnen zijn. Het is voor alle kinderen waardevol
om hier inzicht in te krijgen, maar zeker ook voor onze sterkere
leerlingen. Zij zijn het vaak niet gewend om in De Leerkuil te
komen en kunnen erg schrikken wanneer dit een keer wél
gebeurt. Zij kunnen vaak, zoals het konijntje op de poster, over De
Leerkuil heen springen. Wanneer zij wel een echt moeilijke taak
krijgen, kan een reactie kan zijn om te proberen de taak niet aan
te gaan en de opdracht te ontlopen. Ook sterke leerlingen zullen
daarom moeten ervaren hoe het is om in De Leerkuil te raken.
Wanneer de leerstof moeilijk genoeg is zullen zij de kans krijgen
te onderzoeken wat je kunt doen als je niet direct weet wat het
goede antwoord is of hoe iets moet. De vaardigheden om hier
mee om te gaan hebben kinderen de rest van hun leven nodig
om te kunnen blijven leren en ontwikkelen, zonder je motivatie
en zelfvertrouwen te verliezen. De poster laat ook zien wat je kan
helpen om te leren leren: gebruik je kwaliteiten en talenten, doe
je best voor dingen die je wilt bereiken, stel doelen, maak een
goed plan en vraag om hulp als dat nodig is.
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KINDERBOEKENWEEK!!
6 oktober. Schrijf het in de agenda! De Kinderboekenweek start dan.
Vergeet niet om dan allemaal je lievelingsboek mee te nemen. We
hebben geweldig leerzame projecten op de rol staan waarvan je
meer gaat lezen en schrijven. Dus: 6 oktober boek mee!!!

VACATURE OUDERVERENIGING
De Oudervereniging zoekt versterking! We zijn op zoek naar ouders
die willen meedenken over de activiteiten en helpen tijdens de
diverse activiteiten. Natuurlijk staat vooral het plezier van de kinderen
centraal. Samen zorgen we dat er naast het lesprogramma, uitjes
worden georganiseerd zoals Sinterklaas, Kerstviering, Koningsspelen
enz. Maar ook de samenwerking tussen ouders en leraren verbeteren.
Binnen de Oudervereniging zijn er drie openstaande vacatures:
Voorzitter, Penningmeester en Secretaris. Wat houdt dit in?
• Voorzitter: Het voorzitten van de OV vergaderingen. (ong 4x per
jaar)
• Penningmeester: Budgetten bewaken en de ouderbijdrage innen.
• Secretaris: Agenda’s & notulen verzorgen tijdens OV vergaderingen.
OV-lid: Het reilen & zeilen van een aantal activiteiten. Dit natuurlijk in
overleg met elkaar.
Heb je vragen, lijkt het je leuk? Neem contact op met Sanne Kuijt
sanne.kuijt@rksbs.nl
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OUDERBIJDRAGE
Om alle activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Pasen en
Schoolreisje te bekostigen, vragen we aan alle ouders een
ouderbijdrage van €40,-. Dit kan worden overgemaakt via reknr:
NL85RABO0367564602 t.n.v. Oudervereniging Sint Bonifatiusschool
te Haarzuilens, o.v.v. naam/namen van uw kind/kinderen.

KLEUTERS VRIJ OP 15 OKTOBER
Op vrijdag 15 oktober zijn de kleuters vrij. Juf Corrie heeft dfan
een studiedag.
Direct daarna is de herfstvakantie.
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