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Weer naar school! 

 
Na een klein oponthoud van een dag zijn we 
vandaag dan toch weer begonnen. Wat is het fijn 
om de kinderen weer in de school te zien, zo moet 

het zijn      . 

In de media wordt veel gesproken over de 
achterstanden die de kinderen opgelopen zouden 
hebben. Minister Slob heeft zelfs al gesproken 
over de vele kinderen die zouden ‘blijven zitten’. 
Niet een echt een bemoedigende boodschap voor 
kinderen, ouders en leerkrachten die zich uit de 
naad hebben gewerkt om online les te geven! 

Persoonlijk maak ik mij niet direct enorme zorgen 
over deze eventuele achterstanden. Ik denk dat 
de kinderen in dit afgelopen jaar enorm veel 
geleerd hebben! Wat dacht u van het leren 
omgaan met teleurstellingen? En het blij zijn om 
weer naar school te mogen?  

De levensverwachting van de huidige generatie 
kinderen ligt enorm hoog. Stel, uw kind doet een 
jaartje langer over de basisschool? Hoe erg is dat? 
De meeste kinderen hebben het tijdens het 
thuisonderwijs prima gedaan. Door extra inzet van 
een onderwijsassistente helpen we de kinderen 
weer op weg die het lastiger hebben gehad tijdens 
het thuisonderwijs. Ook de juffen houden goed in 
de gaten waar eventuele hiaten liggen bij de 
kinderen. Heb vertrouwen, het komt echt goed 
met de kinderen. 

Vandaag, en de dagen hierna, ligt de focus op het 
weer ontmoeten van elkaar. Genieten dat je weer 

samen kunt leren en leven. Spelen in de sneeuw 

en weer wennen aan de afspraken op school      . 

Mocht u zorgen hebben dan kunt u altijd contact 
met ons opnemen, houd de lijntjes kort. Zelf heb 
ik alle vertrouwen in het team én in de kinderen 
dat het beste in de kinderen naar boven wordt 
gehaald en naar boven zal blijven komen! 

JKC Sint Bonifatius 

Het is een feit, 1 maart starten we met ons 
Jenaplan Kind Centrum! We zijn heel blij om te 
kunnen vertellen dat Haakje Drost bij ons gaat 
werken als pedagogisch medewerker. Zij zal de 
peuters en de BSO gaan draaien. In verband met 
haar huidige werk is het nog niet zeker of Haakje 
vanaf 1 maart al bij de peuters kan gaan werken. 
Wanneer dit niet direct lukt dan zorgt Eigen & 
Wijzer voor een goede vervanger totdat Haakje 
kan starten. Vanaf 1 april zal Haakje zeker beide 
peuterochtenden werken. Met de BSO start 
Haakje wel vanaf 1 maart. Binnenkort zal Haakje 
zich voorstellen op social schools. 

We starten op maandag- en woensdagmorgen 
met de peuters. De BSO zal opengaan op 
maandag, dinsdag en donderdag. Wanneer er 
meer aanmeldingen komen voor andere dagen 
dan gaan we nadenken over uitbreiding van ons 
aanbod. 

Wanneer u belangstelling hebt voor de 
peuterspeelzaal of de BSO dan kunt u contact 
opnemen met Eigen & Wijzer. Via deze link: 
https://www.eigen-en-wijzer.nl/inschrijf-
formulier/ kunt u zich inschrijven. U zit dan 
nergens aan vast! Maar u wordt wel op de hoogte 
gehouden door Eigen en Wijzer.  

Wilt u nu meer weten dan kunt u altijd contact 
opnemen met Liesbeth. 

 

http://www.bms-onderwijs.nl/
https://www.eigen-en-wijzer.nl/inschrijf-formulier/
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Nieuw meubilair in de onderbouw 

 
We hebben er lang op moeten wachten maar 
afgelopen donderdag was het dan zover, nieuw 
meubilair voor de onderbouw! 
Met een mooie statafel, een nieuwe ronde 
groepstafel en halfronde banken om een kring te 
maken zorgt ervoor dat deze inrichting aansluiting 
vindt bij het nieuwe meubilair in midden- en 
bovenbouw. De onderbouw is vandaag begonnen 
met een echte speurtocht in de klas om te 
ontdekken waar alles ligt. Wij hopen dat de 
stamgroepleiders en kinderen veel plezier beleven 

aan de nieuwe inrichting😊 
 

 

Carnaval 
Vrijdag aanstaande vieren we in aangepaste vorm 
Carnaval op school! De kinderen mogen (liefst 
allemaal) verkleed naar school. We vieren 
Carnaval in de eigen stamgroep en zoeken online 
verbinding met de andere stamgroepen.  

De kinderen nemen deze dag gewoon fruit, 
drinken en een lunch mee naar school. Ze krijgen 
wel wat lekker maar is geen vervanging voor het 
fruit. Zorg er ook voor dat de kinderen onder de 
verkleedkleren warm zijn aangekleed, het wordt 
koud buiten.  
We maken er een gezellige dag van! 
 

Oudergesprekken na de vakantie 

Op de kalender in social schools staat dat we deze 
week de oudergesprekken zullen houden. Deze 
verplaatsen wij naar na de voorjaarsvakantie. De 
adviesgesprekken voor de 8e jaars worden wel 
voor de vakantie gehouden. U krijgt een 
uitnodiging van de stamgroepleider(s). 


