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Kennismaken nieuwe collega’s 
 

Ria Lankheet en Suzanne Broekhuis zijn dit schooljaar gestart als nieuwe collega’s. Hieronder 
stellen ze zich voor. 
 

Mijn naam is Ria Lankheet. Ik ben getrouwd met Henk en we hebben twee kinderen: Jolien (25 
jaar) en Roel (22 jaar). 
Na vele jaren als leerkracht gewerkt te hebben, ga ik mijn loopbaan afsluiten als 
onderwijsassistent. Dit jaar sta ik hier in de ‘Hoeve’ in groep 1/2 en wel op maandagmorgen, 
dinsdag de gehele dag en donderdagmorgen. 
 
Erg lang geleden heb ik stage gelopen in de ‘Hoeve’ en ook heb ik al één jaar les gegeven op deze 
(‘oude’) school (al was het maar één middag). 
Goede herinneringen heb ik aan de tijd toen ik hier actief was bij de jeugdvereniging ‘Vrij en Blij’ 
(leidster en zitting in het bestuur). 
Bij Isivol heb ik jaren gevolleybald en ook was ik jaren de coach van een groep.  
Het voelt dus als ‘thuiskomen’. 
Ik heb er zin in. 
 
Mijn naam is Suzanne Broekhuis, ik ben 27 jaar en woon samen met mijn vriend in Haaksbergen. 
In mijn vrije tijd ga ik graag zwemmen en wandelen. Daarnaast geef ik leiding op de scouting aan 
de scouts in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. 
Na de zomervakantie ben ik nieuw begonnen op de St. Bonifaciusschool. De komende tijd zal ik 
op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op school zijn. Op deze dagen zullen de groepen 4, 
5 en 7 een moment van de dag bij mij zitten. Zo ontstaat er meer tijd om de groepen individueel 
les te geven. De kans is dus groot dat wij elkaar in de loop van dit schooljaar tegen komen, ik hoop 
op een leuke tijd hier op school. 
 
Daarnaast komt er op dinsdag Jennifer Terhürne, een stagiaire van het Assink. Zij zal in de 
onderbouw leerkrachten en groepen ondersteunen. 
 

 

De gouden weken 
 

Groep 1/2 is het jaar weer heel goed begonnen.  
Veel kinderen kenden de regels op school nog goed, of heeft ze al snel geleerd.  
Wij weten goed hoe we in de kring moeten zitten, moeten werken en moeten 
opruimen.  
Dat kunnen wij al super goed! 
Ook weten wij dat het leuk is om elkaar een opsteker te geven, en houden wij 
niet van afbrekers in de klas.  
In de klas hebben wij een opstekerketting, die krijg je om als je iets heel goed doet of kan.  
Je geeft hem weer door als je ziet dat iemand anders iets goed doet, dat is fijn!  
Wij zijn dus helemaal klaar voor dit schooljaar.  



Groep 3/ 4 

Evi en Romy: 
 
We hebben in de lessen samen regels bedacht en de taken 
verdeeld. 
We hebben geleerd om samen te werken. 
We vonden de taken verdelen het leukst. 
 
Juf: 
Daarnaast hebben we elkaar beter leren kennen. We hebben allerlei spellen gedaan. Wie is er 
weg? Zoek iemand die… 
De foto’s zie je hieronder: 

 

 

Groep 5/ 6 
 

Vreedzame school 
Wij moesten elke dag vreedzame school doen. 
Wat hebben we geleerd. We hebben het over 
pesten en plagen gehad wat het verschil is. we 
hebben samen gewerkt. In groepjes van 4/5. 
Toen hebben we een monster gemaakt. Elkaar 
vertrouwen. Toen moesten we tegen elkaar 
zitten en dan proberen te  
 
Staan. Elkaars mening verschil. We hebben 
een kaart gemaakt hoe we het willen/ doen in 
de klas. 
Groetjes van groep 5 en 6!!! :) 
 
Van Birke en Lynn R 

 
Groep 7/ 8 
Vreedzame school : afspraken 

Wij hebben  in deze twee weken afspraken gemaakt, hoe we het in  de klas doen, We noemen er 
3. 
We tonen respect naar elkaar, we maken tijd voor leuke dingen, we helpen andere kinderen  als 
het niet lukt. 
Verder hebben we het ook over de schooltaken en klassentaken gehad. 
De schooltaken doet groep 7/8, we noemen even de schooltaken op: 
Vuilnis, oud papier en monument. Dit doe je elke vrijdag (alleen monument 1x in de 2 weken). 
En in  groep 8 moet je met z’n tweeën ook klaar-overen,  je bent 1x in de 6 weken aan de beurt. 



We hebben ook nog de klassentaken: koffie en thee halen voor de juffen en meester, de vloer 
vegen, laptopkast: alle laptops aan de lader doen en ze netjes in de kast zetten. 
Op vrijdag, met creatief, moeten we aan alle juffen en meester vragen wat ze willen drinken en 
dan geven we ze dat. 
De grond vegen we om half 3. De laptopkast doet alleen groep 7/8. 
 
Gemaakt door Tes en Dewi uit groep 8 
 

   
Kinderboekenweek 

 

Volgende week start de  
Kinderboekenweek 2017! 
 
Het thema dit jaar is ‘gruwelijk eng!’ 
 
Wij openen de Kinderboekenweek op dinsdag 3 oktober.  
 
De kinderen mogen dan ‘gruwelijk eng’ verkleed naar school komen. Denk aan spoken, heksen, 
vampiers, mummies, boeven, gevaarlijke dieren etc. 
We starten om 8.25 op het kleuterplein. 
Voor de mooist verklede kinderen volgt er een verrassing. Wat dat is, gaan we natuurlijk nog niet 
verklappen… 
Ouders, grootouders, oppas etc. zijn van harte welkom om deze spannende opening mee te 
maken! 
We verzoeken iedereen om op het kleuterplein te verzamelen en niet vooraf de school al in te 
gaan. 
Verder zal er in de Kinderboekenweek veel aandacht voor boeken en verhalen zijn. 
Er wordt veel voorgelezen en er zijn in elke klas gerichte activiteiten m.b.t. lezen en schrijven. 
We wensen iedereen veel plezier en natuurlijk graag tot ziens op dinsdag 3 oktober! 
 

 
  

Fietsen mee naar school 
 
17 Oktober is er een fietskeuring op school. We vragen alle kinderen van groep 5 t/m 8 om dan 
met de fiets naar school te komen. 
 
We zien dat steeds meer kinderen met de fiets naar school komen. Voor kinderen die in het 
centrum wonen is dat niet nodig. We vragen u daarom er op te letten dat kinderen die dicht bij 
school wonen de fiets thuis laten. Dat voorkomt een overvolle fietsenberging. 
 

 
 
 


