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Ons onderwijs 
Afgelopen woensdag 28 september had ons 
team samen met de scholen van onze 
Stichting Wijs! een studiedag. Onze 
studiedagen zijn altijd gericht op de visie. Een 
dag lang leerden wij over hoe we onze 
leerlingen nog beter kunnen bijstaan in het 
leerproces. We vertelden vorige schoolbrief al 
dat we werken aan onderwijs dat bewezen 
werkt. De studiedag werd geopend door 
Pedro de Bruyckere.  
 
Pedro De Bruyckere is pedagoog en docent 
aan de Arteveldehogeschool in Gent. 
Daarnaast is hij postdoctoraal onderzoeker 
aan de Universiteit Leiden. Hij schreef 
verscheidene internationaal gekende boeken 
waarin hij de meest hardnekkige mythes over 
onderwijs en opvoeding ontkracht. Zijn 
onderzoek werd onder meer gepubliceerd in 
American Educator. 
 
Vorig jaar bracht hij het boek ‘ Bijna alles wat 
je moet weten over psychologie van kinderen 
en jongeren’ uit. Een eerlijk boek over wat wel 
en niet bewezen of weerlegd is in de 
psychologie omtrent jongeren en kinderen. 
Wij als leraren hebben dit boek allemaal 
gekregen en gelezen. Los van het feit dat het 
een interessant boek is, is het vooral ook erg 
bruikbaar in onze dagelijkse praktijk. Zijn 
presentatie was vermakelijk en zeer 
amusant.  
 

Hier een link naar het boek. En hier een link 
naar de Tjipcast waarin De Bruyckere wordt 
geïnterviewd.  

 
 
 
 

Studiedag voor groepen 1-2-3 
Maandag 17 oktober 
Op maandag 17 oktober is er een studiedag 
voor de leraren van de groepen 1 tot en met  
3. De leerlingen van die groepen zijn dan vrij. 
 

Schooljaar 2022-2023  

http://www.stbonifatius.nl/
https://www.lannoo.be/nl/bijna-alles-wat-je-moet-weten-over-psychologie
https://www.youtube.com/watch?v=aWZXxr32PQE
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Herfstvakantie 
De herfstvakantie is in aantocht. 
Vrijdagmiddag 21 oktober  
 

Studiedag hele school 
Maandag 31 oktober, direct na de 
herfstvakantie is er een studiedag voor het 
hele team. Dan zijn alle leerlingen nog vrij. 
 
Een bericht van de 
oudervereniging- herhaald 
bericht 
De oudervereniging (OV) organiseert elk jaar 
in samenwerking met school veel leuke 
activiteiten voor de kinderen. Denk hierbij aan 
de kerstviering op het kasteel, het paasontbijt, 
schoolreisje etc. Om dit te kunnen bekostigen 
vragen wij als OV elk jaar een vrijwillige 
ouderbijdrage. De bijdrage is € 45,00 per kind 
en is uw kind later dan 1 januari gestart dan is 
dit bedrag € 22,50.  
U zult een dezer dagen via de groepsapp van 
de klas van uw kind een betaalverzoek 
ontvangen waarmee u de bijdrage kunt 
overmaken. 
Wij gaan ons best doen om er als OV voor dit 
schooljaar weer een mooi jaar van maken te 
voor de kinderen!   
 
Bent u in het bezit van een U-pas, dan kan de 
ouderbijdrage door de gemeente worden 
betaald. In dat geval vragen we u om een 

kopie van de U-pas van uw kind te sturen 
naar info@rksbs.nl 
Alvast hartelijk dank voor het overmaken! 
 
Namens de oudervereniging 
Ygor, Rianne, Anneke, Paola en Marie-José 
 

Ziek of afwezig melden van 
uw kind- herhaald bericht 
Vanaf nu is het mogelijk om uw kind via 
Social Schools absent of ziek te melden. 
Hoe gaat dat in zijn werk? 
• U gaat naar Social Schools, 
• u kiest onderin voor ’administratie, 
• u klikt op de naam van het kind dat u ziek 

of absent wilt melden, 
• u kiest bovenin voor ‘absent melden’, 
• u komt in een scherm waarin u de datum 

kunt aangeven 
• u kunt kiezen voor hele dag of bepaalde 

tijden 
• én u kunt de reden aangeven. 
 
U helpt ons als u vanaf nu deze 
mogelijkheid wilt gebruiken. 
 
Bij de redenen staat ook de mogelijkheid om 
aan te geven of het verlof voor een bruiloft of 
begrafenis is. Let op: voor deze aanvragen 
dient u altijd een verlofformulier in te dienen 
op school. Deze vindt u op onze site of kunt u 
op school langs halen. 

http://www.stbonifatius.nl/
mailto:info@rksbs.nl
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Te laat komen 
Helaas merken we dat de afgelopen weken 
net iets te vaak de leerlingen te laat in de 
groep zijn. Even een reminder voor de 
zekerheid: De deur gaat open om 08.15 uur. 
De les start om 08.25 uur. Laten we allemaal 
even de schouders eronder zetten en zorgen 
dat we op tijd zijn.  
 

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.   
 

Groen schoolplein 
Groene schoolpleinen zijn er in alle soorten 
maten. Samen met onze ‘buurvrouw’ Jeanet 
kijken we naar de mogelijkheden om ons 
plein groener te krijgen. Na een eerste 
inventarisatie gaan we nu aan de slag met de 
kinderen om te kijken wat zij met een groen 
plein zouden willen. We berichten u er snel 
meer over via Social Schools.  
 

http://www.stbonifatius.nl/
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