Februari 2018

Terugblik carnavalsviering
Op vrijdag 9 februari hebben we met zijn
allen het carnavalsfeest gevierd op school.
Onder leiding van prins Vinn en prinses Meis
hebben we carnavalsvereniging De Geitebok
ontvangen. Natuurlijk ontbraken de
dansgarde, de hofkapel en de metworstvereniging niet bij dit feest. Alle foto's zijn
binnenkort te bewonderen op onze website
www.debonckert.nl Het fotoalbum is
beveiligd en kan alleen met een wachtwoord
bekeken worden. Het wachtwoord heeft u
onlangs ontvangen per e-mail. Als u het
wachtwoord niet meer weet, kunt u dat
navragen op school.
Filmpje website
Het filmpje gemaakt door onze leerlingen Jia,
Thomas, Julia en Guus is nu te bewonderen
op onze website www.debonckert.nl

Intekenen voortgangsgesprekken
Alle leerlingen van groep 1 t/m 7 krijgen hun
portfolio mee naar huis op vrijdag 23
februari. U ontvangt via de mail van de
leerkracht een uitnodiging voor het
portfoliogesprek.
* Groep 8 krijgt op een ander tijdstip hun
portfolio mee.

Schoolplein
Bij de start van mijn directeurschap op de
Bonckert heb ik u beloofd om ook iets te
gaan doen aan de wens van velen om het
schoolplein van ’t Bolwerk anders in te
richten. Achter de schermen ben ik daar al
druk mee bezig. Met de medewerking van de
gemeente Boxmeer proberen we (alle
partners binnen ’t Bolwerk) hiervoor subsidie
aan te vragen bij de provincie. Dit is een
tijdrovend traject, waarbij verschillende
stappen doorlopen moeten worden. Pas nadat
de subsidie is toegekend, komen we toe aan
de ontwerpfase. Zodra er meer bekend is
over de
toekenning van
de subsidie
wordt u
daarover
geïnformeerd.
Schoolfotograaf
Op 8 maart komt de schoolfotograaf naar de
Bonckert. De fotograaf maakt individuele en
groepsfoto's. Ook worden er broer/zus foto's
gemaakt van de kinderen die op de Bonckert
zitten.
Brengen en halen
Om weer goed na elke vakantie te starten
hieronder de afspraken over het brengen en
halen van onze kinderen.
De kinderen kunnen elke dag al vanaf 08.15u
in hun klas terecht. De leerkrachten zijn dan
in het lokaal. Als de kinderen ervoor kiezen
om naar binnen te gaan, dan gaan ze naar
hun eigen klas en blijven daar. We zien nog
vaak dat ze op gang blijven staan voor hun
klas, echter dat is niet de bedoeling.
Het inloopkwartier voor school geeft de
ouders de kans om een praatje te maken met
de leerkracht of om belangstelling voor het
werk van hun kind te tonen. Vanaf 08.30u is
de leerkracht er voor de kinderen. We vragen
aan onze ouders om hun “bezoek” aan de
klas tijdig af te sluiten! Bij het ophalen van
de kinderen, ’s middags om 14.00u mag u in

de school (in de hal) wachten op uw
kind(eren). U bent daar vanaf 13.55u
welkom. Voor groep 1-2 geldt dat u uw kind
’s middags om 14.00u bij de buitendeur
(voorkant van het lokaal) kunt ophalen. De
leerkrachten van de onderbouw kunnen dan
persoonlijk de kinderen aan hun ouders
meegeven.
Studiemiddag met bureau Wolters
Afgelopen woensdagmiddag zijn we weer
verder gegaan met bureau Wolters:
Opbrengstgericht & handelingsgericht
werken: afstemmen op de
ontwikkelingsbehoeften van alle kinderen bij
ons op school.
Doel van de bijeenkomsten is dat
leerkrachten nog meer gaan herkennen waar
de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoefte
van het kind en de groep ligt door te
observeren, analyseren en interpreteren om
aan te kunnen sluiten in de zone van de
naaste ontwikkeling door een adequaat
leerstofaanbod en sociaal-emotionele
ondersteuning. http://www.bureau-wolters.nl/
Dit schooljaar vindt de scholing plaats tijdens
een 5-tal bijeenkomsten, waarvan we er al 3
hebben gehad. De eerstvolgende zal zijn op 3
april (dag na 2e Paasdag). De kinderen
hebben dan een studiedag.
Jeelo-project Omgaan met natuur
Natuur vind je in het klein: in de tuin, in het
park, in de berm en de sloot. En in het groot:
in de zee, in het bos en op de hei. In dit
project onderzoeken kinderen planten en
dieren en hun omgeving, waardoor ze kennis
opdoen over de natuur. Het doel van het
project Omgaan met natuur is dat kinderen
leren dat planten en dieren afhankelijk zijn
van elkaar. Ze leren ook dat mensen niet
zonder planten en dieren kunnen leven. Ze
beseffen dat we daarom zuinig met de natuur
moeten omgaan.
Competenties als rode draden
In elk project werken groep 1 tot en met 8
aan hun competenties: samenwerken,
zorgen, maken, onder- zoeken, leren en
presenteren. De rode draden van dit project
zijn:
·Van zelf verwonderen tot anderen
laten verwonderen: Kinderen struinen door
natuur en onderzoeken biotopen en menselijk
gedrag. Ze verzamelen materialen, maken
foto’s of richten tentoonstellingen in om hun
bevindingen aan anderen te tonen.
·Van individuele organismen tot organismen
in samenhang: Kinderen leren planten en
dieren herkennen en benoemen, ze leren
biotopen beschrijven en leren over de
kringloop van stoffen en de invloed van alle
organismen op elkaar.

·Van je milieu beïnvloeden tot je
milieubewust sparen: Kinderen leren met
zorg omgaan met planten en dieren in hun
omgeving. Ze leren over (zwerf)afval,
hergebruiken en recyclen. En ook over het
zuinig omgaan met voedsel, water en
energie.
·Van waarnemen tot systematisch
onderzoeken: Kinderen leren waarnemen,
tekenen, meten en systematisch onderzoeken
van natuur of menselijk gedrag.
Leren in met de omgeving
We zullen tijdens dit project de natuur in
gaan en we halen de natuur en het milieu de
school in.
Opening
De opening zal zijn op maandag 12 maart.
Ouders en andere belangstellende zijn
uitgenodigd om deze ochtend met hun kind
het blotevoetenpad te bewandelen bij ons op
de Bonckert.
Hiervoor volgt nog planning per groep.
Afsluiting
Op 13 april om 13.00u sluiten we het project
gezamenlijk af in de hal. Elke groep zal
presenteren waar zij afgelopen periode mee
bezig zijn geweest.

Studiemiddag team 12 maart.
Kinderen zijn dan om 12.00u vrij

Voorstellen
Mijn naam is Pien
Traa. Ik ben 24 jaar
en woon in
Nijmegen. Na de
carnavalsvakantie
ben ik gestart in
groep 1-2a op
donderdag en
vrijdag.
Ik heb er heel veel
zin in!

Activiteiten, vrije dagen en
vakanties

Nieuws uit de regio

5-16 maart: Portfoliogesprekken
12 maart: Opening van het Jeeloproject “Omgaan met de natuur”
12 maart: Kinderen om 12 uur vrij
15 maart: MR-vergadering
22 maart: Open ochtend in ’t
Bolwerk
23 maart: PU-groep 1-2b, 3, 6 en
7
28 maart: PU-groep 1-2a, 4, 5, en
8
30 maart: Alle kinderen en
leerkrachten vrij (Goede vrijdag)
2 april: 1e Paasdag
3 april: Studiedag. Alle kinderen
vrij

Willy Rothof-Jilesen
Directeur
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