onmogelijk om alle activiteiten uit te voeren.
Schooltuin
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor
al het groen rondom school. In het najaar
komen de leden bij elkaar om de tuin
winterklaar te maken.
Slotweek
In de laatste week van school worden de
volgende activiteiten georganiseerd voor
groep 8:
• musicalavond woensdagavond
• lunch donderdagmiddag
• uithuilen donderdagmiddag.
De werkgroep bestaat uit de
musicalavondgroep (koffie, thee, limonade,
hapje, drankje) en een lunchgroep (groep 8
met leraren in grote leshal).

Ouderbijdrage

Om de extra activiteiten te kunnen
bekostigen, is een jaarlijkse vrijwillige
financiële bijdrage nodig van alle ouders/
verzorgers. In de jaarvergadering worden de
bedragen vastgesteld door goedkeuring van
de aanwezige leden.
Per schooljaar 2017/2018 is dat:
• € 31,- per kind
• € 15,50 per kind instroom na 1 januari
• € 32,50 extra per kind in groep 8 (kamp).
In het financieel jaaroverzicht staan alle
inkomsten en uitgaven. Het kan opgevraagd
worden bij de penningmeester.

Vrijwilligers

Alle ouders in de werkgroepen en het
bestuur doen hun werkzaamheden
op vrijwillige basis. Zonder hen is het

Bij vacatures wordt er een oproep gedaan
in de nieuwsbrief in het begin van het
schooljaar.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kan er contact
gezocht worden met de Ouderraad:
ov.bonifatius@skowestfriesland.nl

Het bestuur (Ouderraad)
Arnaud Zuurbier (Voorzitter)
De Waag 13, 1715 EZ SPANBROEK
0226-352725
Patty Wagenaar (Secretaris)
Roerdomp 66, 1715 HL SPANBROEK
0226-355753
Jan Vijn (Penningmeester)
De Waag 7, 1715 EZ SPANBROEK
0226-359557
Patricia van der Wijden, 06-30191545

Oudervereniging
Bonifatiusschool

Kitty de Koning, 0226-426675
Debby Hameeteman, 06-10826213
Brenda Kalwij, 0226-357467
Esther Laan, 0226-354061
Loes Boon, 06-13221117
E
W

ov.bonifatius@skowestfriesland.nl
www.skowf.nl/bonifatius

IBAN NL14RABO 0350 7027 21
KvK 37116229

Samen meer kleur
aan onderwijs

Oudervereniging
Bonifatiusschool

• Het instellen van werkgroepen.
• Het organiseren van extra activiteiten
naast het gewone lesprogramma die
de goede gang van het onderwijs en het
welzijn van de leerlingen bevorderen.

Werkgroepen
Ouders/verzorgers van alle
leerlingen zijn automatisch lid
van de Oudervereniging. Het bestuur van de
vereniging, ouderraad genoemd, heeft tussen
de 5 en 10 leden. De leden van de ouderraad
worden in de jaarvergadering voorgedragen en
benoemd.
De bestuursleden hebben zitting voor
een periode van 3 jaar. Zij kunnen zich
herkiesbaar stellen zolang zij kinderen op
de Bonifatiusschool hebben. Er wordt 5 keer
per jaar vergaderd samen met de (adjunct)
directeur van de school.
De oudervereniging maakt onderdeel uit van
Stichting Vrienden van de Gouw. Hierin zijn
de ouderverenigingen van de scholen van SKO
Westfriesland ondergebracht.

Doel

Het bevorderen van de samenwerking tussen
de school en de ouders met betrekking tot
onderwijs en vorming van de leerlingen.

Taken

• Belangenbehartiging en vertegenwoordiging
van de ouders in de school; meedenken en
meebeslissen over belangrijke schoolzaken.
• Bevordering van contacten tussen ouders
onderling en van contacten met het
Schoolteam en de Medezeggenschapsraad.
• Het informeren van de ouders, bijvoorbeeld
d.m.v. een thema-avond, jaarvergadering.

Bonibieb
• Beheerder van de bibliotheek met
honderden boeken ingedeeld op onderwerp
of leesniveau:
• nieuwe boeken registreren
• beschadigde boeken herstellen
• boekenkasten ordenen
• leespromotie Kinderboekenweek
• 2x per jaar vergaderen.
Festiviteiten
Het organiseren van het Sinterklaasfeest,
de Kerstmaaltijd, het Carnaval en de
schoolreisjes. De werkgroep is gesplitst in een
Sinterklaasgroep en een Kerstgroep voor de
voorbereidingen.
Goede Doelen
Om het jaar lopen de leerlingen de
sponsorloop om geld in te zamelen voor een
goed doel. Met Sint Maarten is er de actie
voor Unicef. Per jaar bekijkt de werkgroep of
er andere (regionale) acties in aanmerking
komen zoals de Actie Voedselbank, Actie
Schoenmaatjes en Serious Request.
Kleuterfeest
Aan het eind van elk schooljaar vieren de
kleuters het grote Kleuterfeest rond een
bepaald thema. Kinderen die het jaar erop
naar groep 3 gaan, blijven slapen op school.
De werkgroep bestaat uit een eetgroep en
een speurgroep. Het organiseren bestaat
o.a. uit: speurtocht uitzetten, spelletjes
regelen, aankleding bedenken, eten en drinken

organiseren.
Er wordt
ongeveer 3 keer met z’n
allen vergaderd. De eet- en
speurgroep komen apart bij elkaar zo
vaak als nodig is. De dag na het kleuterfeest
wordt er meteen geëvalueerd. Voor een
goede continuïteit en overdracht is het
wenselijk dat een lid minimaal 3 jaar actief
is.
Klussenteam
Deze werkgroep bestaat voor het merendeel
uit mannen die enkele keren per jaar bij
elkaar komen om reparaties te verrichten,
speeltoestellen te plaatsen of grotere
leermiddelen te construeren.
Koffie & Thee
Het verzorgen van koffie & thee tijdens:
• gespreksweek
• informatieavonden
• musicalavond.
Kriebelteam
Op de eerste dinsdag na elke vakantie
worden alle leerlingen gecontroleerd op
hoofdluis.
Fotowerkgroep
Er wordt 2 keer per jaar vergaderd. De
volgende activiteiten vallen onder deze
groep:
• schoolfotograaf
• bijhouden archief
• plakboeken.
Het laatste kost de meeste tijd. Elke maand
wordt er hard gewerkt aan de plakboeken
van ieder kind op de Boni. De werkjes en
foto’s worden aangeleverd door de leraren.
Tijdens de musicalavond worden de boeken
uitgereikt aan de leerlingen.

