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Jenaplan Kind Centrum 
Al lange tijd zijn wij ons als team aan het 
voorbereiden op een ambitieus plan, wij willen 
namelijk heel graag een Jenaplan Kind Centrum 
worden. Wat dat is? Dat ga ik uitleggen! 

Ruim 100 jaar verzorgt de Bonifatiusschool 
onderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Al bijna 
50 jaar doen we dat vanuit de pedagogische 
Jenaplanvisie. Hoe mooi zou het zijn als we dit uit 
kunnen breiden naar onderwijs/opvang van 2 tot 
12 jaar? Of van 0 tot 12 jaar?  

Vanuit één pedagogische visie onderwijs en 
opvang organiseren. Een doorgaande lijn tussen 
ontspanning en inspanning. Verdieping van 
thema’s vanuit een andere invalshoek tijdens 
naschoolse opvang. Tijdig zorg kunnen bieden aan 
het jonge kind. Een paar voordelen wanneer we 
opvang en onderwijs onder één dak en vanuit één 
visie kunnen organiseren! 

Op dit moment zijn wij in gesprek met 
kinderopvangorganisatie Eigen & Wijzer. Zij 
verzorgen opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar 
en voor- en naschoolse opvang. Vanwege 
ruimtegebrek kunnen wij niet op korte termijn 
starten met opvang van 0 tot 2 jarigen, 
hoogstwaarschijnlijk wel met peuters van 2 tot 4 
jaar! Ook over voor- en naschoolse opvang zijn wij 
in gesprek. 

Eigen en Wijzer is nog niet erg bekend in 
Friesland, zij werken met name in Noord-Holland. 
Qua visie passen zij erg goed bij onze Jenaplan 
visie. Vandaar dat wij niet een IKC (Integraal Kind 
Centrum) willen worden maar een Jenaplan Kind 
Centrum! 

Ik houd u op de hoogte over deze ontwikkelingen. 
Wilt u nu al meer weten dan kunt u altijd contact 
opnemen met Liesbeth. 

Sinterklaas 

Op vrijdag 4 december is het zo ver, we vieren 
Sinterklaas zijn verjaardag op school. Misschien 
komt hij zelfs wel even langs... Wij willen u 
vragen uw kinderen gewoon fruit en lunch mee 

te geven naar school. De kinderen uit de onder- 
en middenbouw gaan op deze dag aan allerlei 
sportieve en creatieve activiteiten deelnemen om 
hun pietendiploma te kunnen halen. Ze mogen 
daarom in pietenkleding of andere lekker 
zittende kleding naar school komen. De 
bovenbouw zal in hun eigen groep druk zijn met 
de surprises.  
 

 

Advent en Kerst 
Nu zitten we nog vol in het Sinterklaasfeest maar 
7 december starten we met advent. We volgen dit 
jaar het verhaal van ‘Kleine uil wordt wijs’. Dit 
verhaal zal deels in vieringen worden gedeeld en 
deels in de stamgroepen. 
17 December vieren we het kerstfeest op school.  
’s Morgens hebben we een viering in de hal en 
tussen de middag willen we graag in de 
stamgroep brunchen. De kinderen zijn op de 
normale tijd vrij. Vrijdag 18 december krijgen de 
kinderen om 12.00 uur kerstvakantie. 
 
Na Sinterklaas zullen wij u verder informeren over 
de praktische zaken rondom de kerstviering. 

Nieuwe collega na de kerstvakantie 
Na de kerstvakantie krijgen wij tot de 
zomervakantie een nieuwe collega! Tamara 
Bangma komt ons team versterken. Omdat er in 
het hele land kinderen zijn die achterstanden 
hebben opgelopen tijdens de lock-down en het 
thuiswerken heeft het Rijk subsidies toegekend 
aan veel scholen. Ook wij ontvangen een subsidie 
die wij benutten door een onderwijsassistente in 
te zetten. Tamara zal met kleine groepjes 
kinderen extra lezen, rekenen etc. Wij hopen dat 
dit helpt om de kinderen weer op het niveau te 
krijgen waar zij horen. Tamara wensen wij heel 
veel plezier bij ons op school! 
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