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Ons onderwijs 
Goed gedrag is het begin van goed leren. Alle 
leerlingen verdienen klaslokalen waar het 
rustig en veilig is, en iedereen waardig met 
elkaar omgaat. Het is een van de 
belangrijkste taken van de leraar om zo’n 
ruimte te creëren. Maar dit gaat niet vanzelf. 
Het is niet voldoende om te zeggen dat 
leerlingen zich moeten gedragen, goed 
gedrag zal weloverwogen en met veel 
inspanning moeten worden aangeleerd. 
Daarom werken we op de St. Bonifatius met 
routines. Een routine is een reeks 
opeenvolgende gedragingen die je doet om 
een doel te bereiken. Bij voorbeeld bij het 
binnenkomen als je naar school gaat of bij het 
naar huis gaan. Het zijn een soort recepten 
die een groep helpen om verwachtingen waar 
te maken naar elkaar. Wij hebben de routine ‘ 
Start van de dag’ met het team besproken. 
Zie hieronder de routine zoals we deze 
hebben vastgesteld. Voor de kinderen en 
voor de leerkrachten fijn. Zo weten we 
allemaal wat we kunnen verwachten en wat 
er gaat gebeuren. Maar ook wat we kunnen 
verwachten van elkaar.  
Uiteraard houden we rekening met de leeftijd 
van de leerlingen hierin.  
 
Start van de dag: 
• 8.15 uur, deur gaat open door leraar → 

kinderen komen binnen, 8.25 start de les 
Jas en tas op de gang in het oranje kastje. 

• Leraar staat bij de ingang van de klas en 
ziet toe op hoe de leerlingen spullen 
opbergen. 

• Gedag zeggen tegen de leraar. (vrij in 
welke wijze) 

• Plantje verzorgen 
• Op het bord staan retrieval practice 

oefeningen (oefeningen om de stof van de 
dag ervoor te herhalen) → maken de 
leerlingen op wisbordje. 

• Daarna gaan de leerlingen lezen in hun 
boek. 

• Vervolgens worden de oefeningen 
nagekeken en start de rest van de dag. 

• Tot 9.00 uur gaan de leerlingen niet naar 
de wc, er wordt niet gelopen (evt. wel voor 
het verwisselen van een boek). 

 
 
 

Algemene ledenvergadering 
OV 
Donderdag 20 oktober zal de Algemene 
Leden Vergadering van de OV zijn. U bent 
allen van harte welkom op school. We starten 
om 20.00 uur. In de vergadering leggen de 
leden uit wat er met de vrijwillige 
ouderbijdrage gebeurt en wat de plannen 
voor dit jaar zijn. Ook zal er een 
verantwoording zijn van de financiën van 
vorig schooljaar. Na afloop is er een gezellige 
borrel.  
 

Schooljaar 2022-2023  

http://www.stbonifatius.nl/
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Herfstvakantie 
De herfstvakantie is in aantocht. 
Vrijdagmiddag om 14.15 uur sluiten de 
schooldeuren voor ruim een week. We 
wensen iedereen een fijne week toe. 

 
Studiedag 31-10 
Maandag 31 oktober, direct na de 
herfstvakantie is er een studiedag voor het 
hele team. Dan zijn alle leerlingen nog vrij. 
 
Verkeersveiligheid 
Trotseer het weer! Zes dingen om 
niet te vergeten in de herfst 
1. Check je fiets! 
Een veilige fiets is de basis om goed 
voorbereid op pad te gaan. Zorg dat je fiets 
veilig is, en kijk ook de fiets van je kind(eren) 
na. Dat kan met de VVN Fietscheck.  
 
 
 

2. Zorg voor goede verlichting 
Het wordt steeds vroeger donker. Check 
daarom je fietsverlichting, en zorg ook dat 
kinderfietsen goed verlicht zijn als jullie in het 
donker of bij schemer op de fiets stappen. Is 
je fietsverlichting stuk? Voorkom uitstelgedrag 
en plan gelijk een moment waarop je het kan 
(laten) repareren. Het is verstandig om 
reservelampjes (en batterijen) in huis te 
hebben. Mocht het nodig zijn kan je er tijdelijk 
een los lampje gebruiken. Oh ja, en ga je op 
pad? Vergeet dan niet je fietsverlichting aan 
te zetten. 'Straatverlichting aan = 
fietsverlichting aan'! 

 
 
3. Val op met je kleding  
Verlichting is belangrijk, maar wist je dat 
kleding ook helpt om goed zichtbaar te zijn in 
het donker of bij slecht weer? Is het buiten 
donker, dan valt lichtgekleurde kleding het 
beste op. Bij mist is donkergekleurde kleding 
juist het meest opvallend. Voor kinderen zijn 
jassen verkrijgbaar waar reflectie in zit, of 
gebruik een hesje om extra goed op te vallen. 

http://www.stbonifatius.nl/
https://vvn.nl/fietscheck
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Denk er ook aan dat je ander verkeer goed 
kan zien. 
 
4. Let extra goed op anderen in het 
verkeer 
Ook al ben je goed zichtbaar, blijf altijd 
opletten en kijk bij slecht weer éxtra goed uit. 
In de herfst en winter hebben veel 
automobilisten last van beslagen autoruiten. 
Ook regen en hagel kunnen ervoor zorgen 
dat een automobilist niet alles goed ziet. Ga 
er dus niet vanuit dat een automobilist jou als 
fietser altijd opmerkt. Zorg ook zelf dat je alles 
goed kan zien. Als je een muts, capuchon of 
sjaal draagt, moet je nog steeds goed over je 
schouder kunnen kijken.  
 
5. Draag een fietshelm 
Een fietshelm dragen is in Nederland niet 
verplicht, maar wel raadzaam. Als fietser in 
het verkeer ben je kwetsbaar bij een botsing 
of val. De fietshelm is een makkelijke manier 
om ernstig letsel te voorkomen. Wist je dat 
het dragen van een fietshelm de kans op 
ernstig letsel bij een botsing of val met 60% 
vermindert? Ook hebben fietsers met helm 
maar liefst 70% minder kans op dodelijk 
hoofd- of hersenletsel dan fietsers die geen 
helm dragen. De moeite waard dus, zeker 
ook voor kinderen. Lees meer over het 
gebruik van een fietshelm  
 
6. Laat je kind zelf fietsen (als het kan) 
Voor kinderen is het erg belangrijk dat ze 
ervaring opdoen in het verkeer. Zoveel 

mogelijk zelf oefenen met fietsen dus! Daarbij 
hoort ook oefenen met fietsen als het regent 
of waait. Wees in de herfst extra voorzichtig 
met kinderen in het verkeer. Zorg voor goede 
regenkleding, stevige schoenen en vertrek op 
tijd van huis, zodat je onderweg niet hoeft te 
haasten. Is het erg glad buiten of vindt je kind 
het nog spannend? Ga dan lopen en ga 
samen op een rustig moment oefenen. Zo zal 
je kind stapje voor stapje met vertrouwen aan 
het verkeer deelnemen! 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stbonifatius.nl/
https://vvn.nl/fietshelm
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