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BesBestte ouder(s),e ouder(s),
verzorger(s),verzorger(s),

STOPPEN MET HYBRIDE ONDERWIJS
Alle coronamaatregelen om ons heen verdwijnen, een moment 
om te herzien hoe we de komende tijd het onderwijs inrichten.
Omdat het digitaal laten aansluiten van kinderen bij de lessen in 
de klas de leraar veel tijd (en energie) kost, is besloten om vanaf 
morgen alleen nog werk klaar te zetten in de Classroom. Dat 
kunnen kinderen dan doen, als zij thuis zijn en fit genoeg om wat 
schoolwerk te doen. 



ONS ONDERWIJS: STERK ONDERWIJS IN GROEN
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We hebben alle vakken die we op de Bonifatius geven de revue 

laten passeren. Maar Sterk onderwijs in het Groen is meer dan alleen 

wat vakken bij elkaar. We werken ook op een bepaalde manier 

waarvan we weten dat het werkt. Vandaag de vergeetcurve van 

Ebbinghaus. Heeft u er ooit van gehoord? 

De Duitse psycholoog Hermann Ebbinghaus (24 januari, 1850 – 

26 februari, 1909), deed in zijn carrière veel onderzoek naar het 

geheugen. Ebbinghaus concludeerde door zijn onderzoeken 

dat mensen nieuw geleerde dingen in de eerste instantie goed 

konden onthouden, maar dat je na verloop van tijd dingen vergeet 

(inmiddels een logisch gegeven).

Wat ook uit het onderzoek van Ebbinghaus naar voren komt, is dat 

je informatie bij herhaling steeds beter onthoudt: een exponentiële 

groei dus. Daarmee maakt hij het belang duidelijk van gespreid 

leren (spaced practice): door je hersenen steeds te trainen op het 

ophalen van informatie uit je langetermijngeheugen, versterk je 

de verbinding tussen de neuronen in je hersenen, waardoor je 

makkelijker informatie uit je langetermijngeheugen kan halen. 

Dit door bijvoorbeeld het maken van oefenvragen (toetsvragen, 

quizvragen) van leerstof van de afgelopen weken. Dat noemen we 

met een moeilijk woord: retrieval practice; Het blijven herhalen van 

oefenstof zodat datgene wat de leerlingen leren opgeslagen wordt 

in het langetermijngeheugen. 



Kijk. Hieronder ziet u de vergeetcurve. Hoe meer je herhaalt des te 

beter lesstof wordt opgeslagen in het lange termijn geheugen.

Interessant toch? 
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VETERS

Je eigen veters leren strikken, dat is niet makkelijk en voor veel 
kinderen een echte uitdaging. Over het algemeen leren kinderen 
dit als ze in groep 2 zitten, ze zijn dan ongeveer 4 of 5 jaar oud. Dit is 
afhankelijk van de fijne motoriek van je kind . Kan je kind bv al goed 
knippen, kralen rijgen en zijn eigen tanden poetsen?
Let op: het ene kind kan al geweldig strikken op zijn derde, het 
andere kind heeft het pas op zijn achtste onder de knie.
Het is helaas voor ons niet altijd duidelijk wie deze vaardigheid wel 
of niet beheerst . De afgelopen jaren hebben we bij de kleuters niet 
meer gewerkt met een strikdiploma, daarom hebben we niet zo 
goed zicht op welke kinderen wel of welke kinderen niet vaardig zijn 
in het strikken.
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Afgelopen vrijdag zijn we met een groep van 5 mensen om de 
tafel gegaan om te kijken hoe we van ons schoolplein een Groen 
Schoolplein kunnen maken. Meer natuur, meer te bekijken, meer te 
onderzoeken. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. De eerste stap om te 
nemen is wat er allemaal kan en vooral mag. Daar concentreren we 
ons nu op. Een leuke eerste bijeenkomst met bewoners en bedenkers. 
Wordt vervolgd!

GROEN SCHOOLPLEIN

 
We willen het strikdiploma weer gaan invoeren. Komende vrijdag 
vragen we alle kinderen om veterschoenen aan te trekken. Dan 
kan de leraar toetsen of uw kind kan strikken en deze vaardigheid 
aftekenen in ons administratiesysteem. We vragen u om de 
komende dagen nog even te oefenen met uw kind. Lukt het strikken 
nog niet, geen nood: we starten volgende week met de verlengde 
instructiegroepjes. In iedere klas wordt er een strikhoek ingericht.
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Op eerste en tweede Paasdag kun je tussen 10.30 en 14.00 uur bij 
boer Thom eieren gaan zoeken. Een deel van de opbrengst gaat 
naar de Oekraïne. Zoeken maar!!!

PAASEIERENJACHT BIJ BOER THOM

 PASEN
Dit jaar gaan we op donderdag 14 april samen Paaslunchen. Niet 
zomaar. Dit jaar doen we een picknick. De locatie is nog even een 
geheimpje maar dat het gezellig wordt is een feit. Ook bakken we 
op school broodhaantjes. Je zou er bijna trek van krijgen.

VRIJE DAGEN: GOEDE VRIJDAG EN PASEN
Op vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag en zijn alle kinderen vrij, net 
als Tweede Paasdag (maandag 18 april). 

 
KONINGSSPELEN

Op vrijdag 22 april zijn er weer de Koningsspelen. Deze dag staat in 
het teken van sport & spel. Alle groepen hebben diverse activiteiten 
en daar hebben we jullie als ouder voor nodig om dit te begeleiden. 
Heeft u zin om te helpen of blinkt u uit in Koningsspelen? Geef u 
snel op via Socialschools. 
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BERICHT VAN STICHTING HAARFIJN

Op 2 april 2022 organiseert Stichting Haarfijn in samenwerking met 
Kasteel De Haar een unieke rondleiding door het Châtelet. 
Heeft u zich al opgegeven ?


