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

ONS ONDERWIJS
De afgelopen maanden hebben we vooral inhoudelijke aspecten 
van ons onderwijs aan de orde laten komen in deze rubriek. Dat 
noemen we ook wel de vakdidactiek van ons onderwijs. Hoe leer 
ik een kind iets nieuws aan met welke inhoud? Maar bij ons op 
school hebben we ook te maken met een pedagogische kant, hoe 
staat het met de ontwikkeling van onze kinderen. Ontwikkeling 
van kinderen is uiteraard niet iets wat in data te vangen is maar 
vooral tot uiting komt in observaties. Meerdere keren per jaar 
vullen we de vragenlijst van Kindbegrip, voorheen Zien!, in. Deze 
lijst geeft ons inzicht in hoe onze leerlingen zich ontwikkelen en 
of er zaken zijn waar extra aandacht nodig is. Het is vaak ook het 
startpunt van eventuele verdere zorg voor bepaalde leerlingen. 
Wilt u weten hoe Kindbegrip werkt? Klik dan hier.



NIEUWE TEKSTEN WEBSITE 
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Afgelopen maanden is in samenwerking met bureau Zuiver-C 

gewerkt aan een nieuwe invulling van de website van de 

Bonifatiusschool. Met nieuwe foto’s en nieuwe teksten is de website 

verbeterd en aangevuld waar dat nodig was. Op deze wijze hebben 

we een betere omschrijving kunnen geven van waar onze school voor 

staat. De informatie die cruciaal is voor ouders en nieuwe ouders is 

aangepast. We hopen dat we vanuit deze situatie de website levendig 

en up-to-date kunnen houden. Notulen van de MR en OV vindt u bij 

Downloads onder het kopje Ouders. 

 BESTEDING NPO GELDEN 2021-2022
Nu het einde van het schooljaar zich alweer aandient, is het tijd om 
een korte terugkoppeling te geven van de besteding van de gelden 
die door onze regering beschikbaar zijn gesteld ter bestrijding van 
de corona achterstanden. Sanne heeft, op een aantal woensdagen 
na, bijna alle weken leerlingen extra kunnen begeleiden. Dat deden 
we op een manier die ook wel Mastery Learning wordt genoemd; de 
leerkracht helpt zelf de leerlingen die zorg nodig hebben buiten het 
lokaal. Sanne nam de klas over. Iedere woensdag waren de schooluren 
verdeeld over alle groepen zodat ieder kind evenveel tijd kreeg van 
zijn eigen leerkracht. In de middag heeft hij de leerlingen kunnen 
helpen die extra uitdaging nodig hebben. We zijn blij dat we ondanks 
uitval van leerkrachten door oa corona, zo consistent hebben kunnen 
werken met onze leerlingen. De resultaten van de leerlingen laten zien 
dat de aanpak zijn vrucjten afwerpt. De komende weken zullen wij als 
team een grondige analyse doen op de gemaakte toetsen. Zo kunnen 
we onze doelen bijstellen en onze aanpak aanscherpen. Volgend jaar 
zal de invulling van de NPO gelden voortgezet worden. In welke vorm 
dat is, laten we u nog weten. 
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Wat een geweldige dag in Aviodrome. De kinderen ging op weg met 
de bus vanaf de St Bonifatiusschool. Na een uurtje rijden werden we 
verwelkomd in het museum. Onder begeleiding van onze geweldig 
hulpouders leerden we van alles over de luchtvaart, konden we 
kijken in allerlei soorten vliegtuigen en speelden we piloot. Na een 
lekker frietje en drankje speelden we nog een tijdje in de speeltuinen 
waarna we alweer terug gingen richting school waar de ouders vol 
verbazing dachten dat we allemaal in het museum waren gebleven. 
De bus is leeg!!
 
Er is een album gemaakt dat alleen te zien is voor ouders die een link 
hebben gekregen. Deze delen we in Social Schools zodat iedereen 
alle foto’s kan zien. We zorgen ervoor dat de leerlingen die niet op de 
foto mogen uit het album weg blijven. 

VERSLAG SCHOOLREIS

Hoe staan we ervoor met onze school? Zijn we op koers, geven 
we goed les? Het zijn vragen die bij de studiedag van 20 juni aan 
bod kwamen. Toetsen en cijfers zijn niet alles maar geven wel een 
goed beeld hoe we bij de start van het schooljaar ‘22-’23 meteen de 
goede dingen kunnen doen. Met een goede overdracht en met de 
juiste plannen kunnen we meteen aan de slag in augustus. 
Ook de ervaringen van het eerste thema NKC zijn gedeeld. Wat is 
nog lastig en wat vind je goed gaan? Met een onderlinge uitwisseling 
leerden we veel van elkaars ervaringen. 

STUDIEDAG MAANDAG 20 JUNI



KAMP GROEP 8

Lang fietsen, een vol programma met geweldige activiteiten: het 

kamp was een groot succes. De leerlingen van de Willibrordschool 

en St. Bonifatiusschool wenden snel aan elkaar, kamers werden 

gedeeld en groepjes voor spelletjes werden gevormd. In de loop van 

de week begonnen de korte nachten hun tol te eisen maar de sfeer 

bleef opperbest. Na speurtochten, spooktochten, hutten bouwen, 

zwemmen en de afsluitende bonte avond was het alweer tijd voor 

de laatste dag. Nog even 30 km terug fietsen en toen zat het er 

alweer op. Een fantastisch kamp!

FORMATIE VOLGEND SCHOOLJAAR
Hieronder het overzicht van de leraren die volgend schooljaar de 

groepen begeleiden:

ma di wo do vr
groep 1-2 Corrie Corrie Corrie Corrie Corrie

groep 3-4 Lotte Lotte Lotte Lotte Lotte
groep 5-6 Sacha Sacha Sacha Sacha Sacha
groep 7-8 Charlotte Charlotte Charlotte Sanne Sanne
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