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Plannen, plannen en over plannen 
Nog een dikke week en dan hebben we alweer 
twee weken meivakantie! Dan is het een jaar 
geleden dat we uit de eerste lockdown kwamen 
en druk bezig waren met de herstart na een week 
of zes thuisonderwijs. Ondertussen hebben we 
veel geleerd! Zowel de kinderen als 
stamgroepleiders. Als we iets geleerd hebben is 
het wel om flexibel te zijn. Schakelen tussen 
thuisonderwijs en ‘gewoon’ op school, van digitaal 
naar in de klas. Het is een jaar van plannen, 
regelen, evalueren, plannen bijstellen en weer 
opnieuw. Ook nu zitten wij weer middenin een 
‘plan’ periode waarbij nog veel onzekere factoren 
zijn. 
 
Zoals wij ook in andere schooljaren gewoon zijn 
om in maart, april en mei te starten met de 
voorbereidingen voor het volgende schooljaar 
doen wij dat nu ook. De eerste gesprekken over 
de indeling van de stamgroepen zijn al gevoerd, 
het puzzelen is begonnen.  
Voor komend schooljaar is door het ministerie van 
onderwijs de scholen heel veel geld toegezegd. 
Wat ontzettend fijn dat het onderwijs wordt 
gezien! Maar hoeveel het precies is, hoe wij het 
mogen inzetten is pas eind april bekend, dus nog 
onzeker. 
Ook zijn wij al een tijd lang bezig om extra ruimte 
voor ons onderwijs te regelen, ook hier hebben 
wij nog geen uitsluitsel over, dus onzeker. 
 
Wat een geluk dat wij het afgelopen jaar hebben 
geleerd flexibel te zijn. Wij gaan gewoon door met 
onze plannen voor onze fijne school en gaan er 
flexibel mee om als deze plannen weer moeten 

worden bijgesteld!       
 

MR lid gezocht! 
Vindt u het leuk om mee te praten over het beleid 
op onze school? Lees dan het volgende stuk. 
Vanaf volgend schooljaar zoeken wij een MR lid 
om onze medezeggenschapsraad te versterken. 
De MR bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden. 

 
 
Iedere school in Nederland hoort een 
Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Deze 
bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR 
praat met het schoolbestuur over onder meer de 
beleid van de school. 

De MR ontvangt jaarlijkse begroting en 
beleidsplannen van het schoolbestuur zodat het 
op de hoogte is van de hoofdlijnen van het 
onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor 
staat. 

De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de 
onderwijskundige doelstellingen van een school. 
Dat betekent deze doelstellingen alleen met 
instemming door de MR kunnen worden 
opgesteld of gewijzigd. Instemmingsrecht heeft de 
MR ook bij plannen voor fuseren met een andere 
school, bij het vaststellen of aanpassen van het 
schoolreglement en het beleid dat de school heeft 
om ouders op school te laten helpen. 

De MR heeft het recht het bestuur te adviseren 
over de hoofdlijnen van de begroting en over de 
aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over 
nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de 
school. 
De MR van de Bonifatiusschool zoekt per begin 

van het nieuwe schooljaar een nieuw lid. Bent u 

geïnteresseerd in bovenstaande zaken en vindt u 

het belangrijk om daar als ouder over mee te 

praten? Dan is dit uw kans.  De MR komt 5 à 6 

keer per jaar bijeen om te vergaderen.  

Heeft u interesse dan kunt u zich melden bij 

Liesbeth.  
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Koningsspelen vrijdag 23 april 

Vrijdag is het zover, dan staan de Koningsspelen 
op het programma. We willen hier binnen de 
mogelijkheden die we hebben, toch een 
feestelijke dag van maken. 
Per bouw gaan we spelletjes doen op het plein en 
we gaan een estafette lopen. Hier zouden we heel 
graag publiek bij zien! 
U bent als ouder dus van harte uitgenodigd om 
ons aan te moedigen. 

De planning is als volgt: 
8.45 uur: estafette bovenbouw in het park 
11.45 uur: estafette onderbouw op het plein 
13.40 uur: estafette middenbouw in het park 

Om het extra feestelijk te maken, mogen de 
kinderen in het oranje en rood, wit, blauw naar 
school komen. 

We maken er een mooie dag van! 
 

 
 

Juf Lysette 

Juf Lysette is na een lange periode van re-
integreren deze week gestart in het supportteam 
van de BMS. In goed overleg zijn wij samen tot dit 
besluit gekomen. Na de meivakantie komt Lysette 
nog een keertje feestelijk afscheid nemen van de 
Zeemeerminnen en -mannen, de ouders worden 
hierover op de hoogte gehouden. Wij wensen 
Lysette heel veel plezier en zien haar vast nog 

eens bij ons op school!       
 

Juf Ellen bijna met verlof 
De buik van juf Ellen wordt iedere week een 
beetje boller dus is haar zwangerschapsverlof in 
zicht! Donderdag 29 april is de laatste werkdag 

van Ellen in de Alpacaclub. De vervanging tot de 
zomervakantie wordt gedaan door meester Pieter 
Derk. Wij wensen Ellen alvast een heel fijn verlof 
toe en Pieter Derk veel plezier in de bovenbouw! 

Juf Janny 
Juf Janny van de Slingeraapjes knapt gelukkig 
langzaam op maar zal de komende periode nog 
niet volledig terugkomen in de groep. We hopen 
dat Janny na de meivakantie langzaam haar 
werkzaamheden weer wat kan oppakken. Juf 
Yvonne zal de meeste dagen Janny blijven 
vervangen samen met Carina totdat Janny weer 
helemaal opgeknapt is. Wij wensen Janny een 
goed herstel toe! 
 

Nieuwe leerlingen 
Nu we geen open dagen kunnen houden merk ik 
dat nieuwe belangstellende ouders minder 
makkelijk een afspraak met mij maken. Op dit 
moment kan ik nog geen rondleidingen doen 
onder schooltijd maar wel na schooltijd. Mocht u 
iemand kennen die belangstelling heeft voor ons 
JKC, laat dan weten dat we altijd vrijblijvend een 
afspraak kunnen maken! 
 
 
 

 
 


