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Onderwijscafé 16 april  
 
Afgelopen dinsdag heeft het onderwijscafé met het thema ‘schoolplan’ plaatsgevonden. Tijdens 
deze avond hebben wij toegelicht hoe wij vanuit het Strategisch Beleidsplan van Keender met de 
items eigenaarschap, vakmanschap en partnerschap de ambities voor de komende vier jaren 
hebben vastgesteld. Deze ambities zijn voor de St. Bonifaciusschool: 
 Vreedzame school 
 Zicht op ontwikkeling 
 Leerproces (Eigenaarschap) 
 ICT ontwikkeling 

 
Vervolgens zijn we in twee groepen uit een gegaan en hebben we ouders een vijftal vragen 
voorgelegd namelijk: 
 Hoe wordt de communicatie met de St. Bonifaciusschool ervaren? 
 Hoe ziet de St. Bonifaciusschool er uit in 2025? 
 Wat mist u nog op de St. Bonifaciusschool? 
 Waarop ben je het meest trots op de St. Bonifaciusschool? 
 Omschrijf de St. Bonifaciusschool in één zin? 

 
Een samenvatting van de antwoorden op deze vragen is als volgt: 
Hoe wordt de communicatie met de St. Bonifaciusschool ervaren? De communicatie is over het 
algemeen prima. De korte lijntjes met leerkracht en directie worden gewaardeerd. De 
schoolkalender is up to date. Een mooie tip die we kregen is om een teken bij de dingen te zetten 
waar ouderhulp gevraagd is. Op deze manier kunnen ouders dit al eerder zien en kunnen ze 
hiermee alvast rekening houden. 
Ook werd aangegeven dat wanneer je in groep 1 als ouder nieuw binnenkomt veel dingen niet 
bekend zijn en je dan echt nog zoekende bent. Dit ondanks de informatieavond en de 
kleuterinformatiegids. We gaan als team kijken hoe we dit in de toekomst kunnen veranderen. 
Hoe ziet de St. Bonifaciusschool er uit in 2025? 
In 2025 zien de aanwezige ouders graag dat er nog meer Engels wordt gegeven (nu is dit een uur 
per week). Ook zien ze graag dat we meer gaan doen aan de digitalisering. Daarbij vooral het leren 
omgaan met en niet dat alle vakken maar op een Ipad of Chromebook worden uitgevoerd. Er mag 
nog meer samengewerkt worden en het wordt belangrijk gevonden dat een kind een kind kan 
blijven en dus ruimte krijgt om te spelen en zo te leren. 
Wat mist u nog op de St. Bonifaciusschool? 
Muziekles (onder en na schooltijd) wordt gemist. Ook technieklessen in combinatie met creatief. 
Er worden ons een paar suggesties aangegeven die de moeite waard zijn om te onderzoeken in de 
komende jaren. Workshops na schooltijd worden ook als een kans gezien. Daarnaast wordt nog 
het schoolzwemmen en meer mannelijke leerkrachten besproken. 
 



Waarop ben je het meest trots op de St. Bonifaciusschool? 
Hier wordt benoemd de betrokkenheid van de leerkrachten naar de kinderen toe. De aandacht die 
er is voor ieder kind. Er staat nu een team. Een team dat open staat voor ideeën van ouders en 
een team dat zich wil verbeteren. 
De sfeer op school is ook een belangrijk item voor de ouders. Iedereen van groep 1 tot en met 8 
kent elkaar en kan met elkaar overweg. De groepsoverstijgende activiteiten worden als zeer 
positief ervaren. Ook de betrokkenheid van de ouders wordt benoemd. Samen is er heel veel 
mogelijk. Er is veel gedaan de laatste jaren. 
Omschrijf de St. Bonifaciusschool in een zin? 
De St. Bonifaciusschool is een fijne school, met een gepassioneerd team, dat zorgt voor een fijne en 
veilige leeromgeving. 
 
Een mooie avond met een goede opbrengst om als te team bespreken en tips om te onderzoeken. 
Ouders bedankt voor jullie input. 
  

 

Bedankt! 
 Beste allemaal, 
  
Via deze weg willen wij jullie hartelijk bedanken voor alle felicitaties, 
kaartjes, cadeautjes, en natuurlijk niet te vergeten de ontvangst bij het 
gemeentehuis.  
Mede dankzij jullie hebben wij een fantastische dag gehad, waar we nog 
lang met veel plezier op terug zullen kijken.  
  
Liefs,  
Ramon en Ellen 
  
 

 

Klimwand 
 
Sinds zaterdag is de klimwand een feit en er 
wordt tijdens de pauzes al druk geklommen.  
 
Vaders bedankt! 

 
 

 

 

 

 

 

 



Voorstellen 
 
Ik ben Kyra Nijenhuis en ik loop stage in groep 1 bij juf Carmen en juf Joyce. 
Bij deze wil ik mij voorstellen. Ik ben 18 jaar oud en woon in Haaksbergen 
samen met mijn ouders en oudere zus. Ik heb zelf ook nog twee honden. Ik 
zit op dit moment in mijn examenjaar van de opleiding Onderwijsassistent 
niveau 4. Ik ben nu elke dag op school om mijn praktijkexamen uit te 
voeren. Hier heb ik heel erg veel zin in! Ik vind dit ook spannend, maar met 
alle hulp van het team gaat dit zeker goed komen.  

 
 

Verwijderen speeltoestel 
 
Na de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben een aantal vaders zich gemeld om te helpen met 
het verwijderen van het oude speeltoestel. Dank hiervoor. Het oude toestel zal verwijderd worden 
op 18 mei en 11 juni wordt het nieuwe toestel geplaatst. 
 

 

Dak renovatie 
 
Vanaf 24 juni wordt het dak op onze school gerenoveerd. Het platte dak wordt geheel vervangen 
en er wordt een extra lichtkoepel geplaatst in de hal. Het andere dak wordt nagelopen, geïsoleerd 
en pannen vervangen waar nodig. Dit betekent dat dit wel wat overlast gaat opleveren. Om deze 
overlast zo min mogelijk te laten zijn, worden de grote klussen vooral uitgevoerd op momenten 
dat er geen kinderen zijn. In deze periode van drie weken zal de ingang bij de kleuters afgesloten 
zijn en gaat dus iedereen naar binnen en buiten bij de ‘hoofdingang’. Daarnaast zal er voor de 
mannen een eigen ‘keet’ worden geplaatst op de parkeerplaats achter de fietsenstalling.  
Wij hopen op uw begrip hiervoor en danken alvast voor de medewerking om het allemaal zo 
soepel mogelijk te laten verlopen. 

 

 Bij deze wensen wij u alvast een fijne Pasen 
en een lekkere meivakantie. De kinderen zien 
we graag terug op 6 mei. 
 
 

Fijne Pasen 

 

 

 


