
 

 

 
 
 
  

7 
23 november2022 

Inhoudsopgave  
Ons onderwijs     2  
Oudertevredenheidsonderzoek  2  
Sinterklaas     2 
De decembermaand   2  
Uitstapje groep 7/8   3  
Kinderkerstviering 2022   3 
 
 



 

Schoolbrief 7  |  www.stbonifatius.nl  |  info@rksbs.nl   2 

Ons onderwijs 
We werken op de St Bonifatius met een 
leerteam. Dat betekent dat we een keer per 
week samenkomen om het onderwijs beter te 
maken. Dit keer onderzoeken we het vak ‘ 
schrijven’. Sinds een aantal jaren heerst de 
opvatting dat we de leerlingen beter kunnen 
leren om blind te typen dan te schrijven. Ons 
leerteam kwam erachter dat dat een slecht 
idee is. Handschriftontwikkeling is essentieel 
voor het leren lezen in de lagere groepen. 
Wilt u met ons meekijken naar wat onze 
bevindingen zijn? Kijk dit filmpje van Ben 
Hamerling. Hij is 25 jaar leerkracht geweest 
en heeft bij de Radboud Universiteit 
bijgedragen aan de ontwikkeling van goed 
handschrift onderwijs. Zie hier het filmpje  
 
 
Oudertevredenheids-
onderzoek 
Heeft u de uitnodiging voor het 
oudertevredenheidsonderzoek in uw mail 
gezien? We hebben er heel veel aan als u 
deze in wilt vullen. Het geeft ons als school 
een duidelijk beeld waar we nog kunnen 
verbeteren en hoe u als ouders de school 
ervaart. In uw mail vindt u de uitnodiging. 
Alvast dank voor het invullen. 
 

 

Sinterklaas 
Wat zijn de leerlingen druk. Druk met 
weermetingen voor de Sint om te kijken of de 
pieten wel het dak op kunnen om cadeautjes 
te brengen. Weerballonnen, ingewikkelde 
meetapparaten en barometers. Niets is te gek 
om goed uit te vogelen of de pieten veilig aan 
de slag kunnen.  

   
 

De decembermaand 
In de volgende schoolbrieven zullen we u 
uitgebreid gaan vertellen hoe de kerstviering 
eruit komt te zien. Alvast een voorschot:  
14 december is zowel het kerstdiner als de 
viering op het kasteel. Het belooft een 
geweldige avond te worden.  
 

  

Schooljaar 2022-2023  

http://www.stbonifatius.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=uGajSKfD1ZY&t=367s
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Uitstapje groep 7/8 
Dinsdag 6 december gaan de groepen 7 en 8 
voor het NKC op bezoek bij de 
verloskundigenpraktijk in Vleuten voor het 
thema ‘ Op goed geluk’. We zoeken nog 
ouders om mee te fietsen. Opgeven kan bij 
juf Charlotte of bij meester Sanne.  
 

Kinderkerstviering 2022 
Bij de vorige schoolbrief ontving u informatie 
over de kinderkerstviering. 
Let op: aanmelden moet voor 24 november 
worden gedaan. 

http://www.stbonifatius.nl/
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