Nieuwsbrief 19
Jarig!
•

Reno wordt 11 juni 11 jaar!

•

Jesse wordt 13 juni 8 jaar!

Van harte gefeliciteerd alvast!

Formatieplan 2018-2019
Aan het begin van dit kalenderjaar zijn wij begonnen
met de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar.
Hoeveel groepen, welke leerkrachten, welke
leerkracht krijgt welke groep? Verder heeft de
overheid extra middelen beschikbaar gesteld om de
kwaliteit van het onderwijs naar een hoger niveau te
kunnen brengen door op een andere manier te
werken. Hierover voert het bestuur van BMS
gesprekken met de Medezeggenschapsraden.
Indirect beslis je dus mee via de ouders die zitting
hebben in de MR van onze school. In de nieuwsbrief
van 22 juni verwacht ik je meer duidelijkheid te
kunnen geven.

Opgave contactmomenten
Op maandag 25 en dinsdag 26 juni staan onze
contactmomenten gepland om met u in gesprek te
gaan over de ontwikkeling van uw kind(eren). We
starten beide dagen om 15.00 uur en de laatste
gesprekken eindigen om 19.30 uur. Wilt u voor 15
juni a.s. bij de leerkracht van uw oudste kind
aangeven als u op bepaalde momenten op deze
dagen niet kunt? Wij houden daar dan rekening mee
bij de planning. Je ontvangt het rooster op
donderdag 21 juni.
Groep 4-5
Juf Lize heeft per mail een beroep gedaan op je
flexibiliteit om de gesprekken voor de kinderen van
groep 4 en 5 op maandag 2 en dinsdag 3 juli te
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Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 juni
12 juni
13 juni
20 juni
20 juni
22 juni
25,26 juni
2,3 juli
16 juli

bijeenkomst MR-en Sneek
vergadering MR
schoolreisjes groep 1-7
AMV eindpresentatie
Podium
studiedag leerkrachten, kinderen vrij
contactmomenten
contactmomenten groep 4 en 5
schoonmaakavond/avond vrijwilligers

De volgende nieuwsbrief
Vrijdag 22 juni
Zijn er vragen of heb je ideeën voor ons, laat je het
dan weten?

voeren. De kinderen krijgen de rapporten mee op 28
juni.
Groep 6 en 7
Gesprekken met Annie van Laar graag op maandag
25 juni, Annie is verhinderd op dinsdag 26 juni.
De leerlingen van groep 7 worden samen met hun
ouders op school verwacht.
Voor het mailen van je persoonlijke voorkeur, wil ik
je vragen gebruik te maken van onderstaande
adressen:
l.glashouwer@bonifatiuswoudsend.nl
a.folkertsma@bonifatiuswoudsend.nl
a.eringa@bonifatiuswoudsend.nl
l.potijk@bonifatiuswoudsend.nl
a.laar@bonifatiuswoudsend.nl

Coördinator Passend Onderwijs

Bericht van Froukje Meijberg (CPO)
Sinds januari 2018 is op elke school de taak van
intern begeleider vervangen door de taak
coördinator passend onderwijs. Graag wil ik jullie
informeren over wat de taak precies inhoudt.
Samengevat ondersteun ik de directeuren en het
team in het borgen van de onderwijskwaliteit.
Ik mij daarbij bezig houd met de volgende taken;
• adviseren over het onderwijsaanbod op de
school, bijvoorbeeld bij de keus van een taal of
rekenmethode.
• het ondersteunen van de leerkracht zich te
verbeteren op didactisch gebied (het geven van
goede lessen).
• het ondersteunen van leerkrachten goed zicht te
krijgen op de leerlingen. Samen brengen we in
kaart hoe een leerkracht tegemoet kan komen
aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.
Eventuele extra ondersteuning wordt altijd door
de leerkracht zelf geboden. Zij kent de kinderen
het best en weet goed aan te sluiten bij de
behoeften.
• het inrichten van de extra ondersteuning die
mogelijk is voor leerlingen. Ik onderhoud
hiervoor contacten met bijvoorbeeld een
logopedist of het gebiedsteam.
• het houden van zicht op de resultaten en de
toetsing. Zo kijk ik welke toetsen worden
afgenomen en wat de resultaten betekenen
voor het onderwijs.
• Ten slotte het ondersteunen in het realiseren
van een goed pedagogisch klimaat.
Mijn rol is ondersteunend en coachend en ik ben in
principe vanuit de behoefte van de leerkracht
betrokken bij de groep of de leerlingen. Voor ouders
ben ik daarom minder zichtbaar in de school, maar ik
ben zeker betrokken en natuurlijk bereikbaar.

De Bibliotheek
Een oproep!
Komend schooljaar gaan wij ons best de doen om de
bibliotheek een nieuwe impuls te geven. We zijn
begonnen met een inventarisatie van de bestaande
situatie en wat opvalt is, dat een grote hoeveelheid
schoolbibliotheekboeken nog ingeleverd moet
worden. Wij willen je vragen de boeken mee te
geven/nemen naar school! Alvast bedankt voor je
medewerking!

Schoolreisjes en Planetarium
Woensdag 13 juni
Komende woensdag gaan de leerlingen van onze
school op schoolreis! Alles wat van belang is om te
weten staat in de brief die de kinderen hebben
meegekregen! Groep 8 krijgt een alternatief
programma. Zij gaan oa. naar het planetarium met
de voorzitter van onze ouderraad, Lars en meester
Gosse.

Eindpresentatie AMV
De muziekdocenten van Kunstcentrum Atrium
hebben samen met de kinderen een voorstelling
gemaakt, die zij graag voor je willen uitvoeren op het
podium van Theater Sneek. Op woensdag 20 juni
van 19.00 – 19.45 uur in de Tüottenzaal van het
theater, Westersingel 29 in Sneek.
Zie ook bijlage: presentatie AMV

Oud papier
Op zaterdag 7 juli zetten de ouders van de
Bonifatiusschool de schouders weer onder het oude
papier.

Onderstaand een overzichtje van de ingeroosterde
rijders en helpers.

Privacy
Algemene verordening persoonsgegevens (AVG)
Zoals je ongetwijfeld hebt gemerkt is er onlangs veel
aandacht in de media geweest over de zichtbaarheid
van persoonlijke gegevens. Uiteraard is het ook voor
onze school en de BMS noodzakelijk om vorm te
geven aan deze nieuwe verordening. Op onze school
laten we je met beeldmateriaal zien waar we mee
bezig zijn. Hiervoor hebben we je toestemming
nodig. Binnenkort krijgen de kinderen een brief mee
naar huis waarmee je schriftelijk toestemming kunt
geven. Op dit moment ga ik er vanuit dat je geen
bezwaar hebt tegen het plaatsen van foto’s op
website of facebook. Mocht dat nu wel zo zijn, wil je
het dan per ommegaande aan mij laten weten op
directie@bonifatiuswoudsend.nl.

Gemeenschappelijke MR
Wil je invloed uitoefenen op het beleid van de
Bisschop Möller Stichting op zowel onderwijskundig
als financieel gebied? Stel je dan kandidaat voor de
GMR! In de bijlage tref je een beschrijving aan. Als je
dit niet tijdig leest (in de brief staat uiterlijk
8 juni, vandaag, schriftelijk reageren) en je hebt wel
belangstelling, laat het mij dan weten!!

Foto’s op MijnAlbum
Er staan nieuwe foto’s in het digitale album van
recente excursies in de categorie kunst, cultuur en
natuur. Je kunt via de website inloggen met het
wachtwoord.

