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Nieuwsbrief 31 oktober 2017 
 
Jarigen in de maand november zijn: 
 

   

Datum   Naam   Groep  
01 november   Scott    4 
03 november   Martijn   5 
06 november   Senna    2 
10 november   Anita    5 
10 november   Lenn    5 
11 november   Jaylani   4 
11 november   Selena   5 
16 november   Wenrui   4 
25 november   Kai    8 
26 november   Tatiana   6 
 
 

Agenda november-december. 
31 oktober:   jaarvergadering 
1 november:   studiedag team (kinderen vrij) 
3 november:   herkeuring fietscontrole 
3 november:   juf Speelman jarig. 
7 november:   ouderraadsvergadering 
9 november:   studiedag team (kinderen vrij) 
10 november:   groep 6 naar Gevangenismuseum Veenhuizen 
11 november:   juf Eling jarig 
16 en 21 november:  oudergesprekken 
18 november:   oud papier 
21 november:   ’s middags zitting schoolverpleegkundige 
28 november:   medezeggenschapsraadsvergadering 
5 december:   Sinterklaas 
7 december:   ouderraadsvergadering 
13 december:   meester van Dijk jarig 
16 december:   oud papier 
18 december:   Janine Nienhuis (administratie) jarig 
21 december:   kerstviering 
28 december:   juf Wietzes jarig 
30 december:   meester Joling jarig 
 
Kerstvakantie is van vrijdagmiddag 22 december (12.00 uur) tot en met zondag 7 januari 2018. 
 

Welkom op de Bonnerschool. 
Er is een nieuwe leerling op school. Pascal in groep 8. We wensen hem en zijn 
ouders een fijne tijd toe op de Bonnerschool!  
 

Naar andere basisschool 
Een paar leerlingen zijn naar een andere basisschool gegaan. Wij wensen Jason 
(gr. 1), Renske (gr. 5) en Sofie (gr. 6) veel plezier en succes op hun nieuwe school! 
 

Nationaal Schoolontbijt.  
Door logistieke problemen kan het team van het Nationaal Schoolontbijt de pakketten niet leveren voor 8 
november. Na overleg is besloten om dit jaar niet deel te nemen. 
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Floralia. 
29 september stond in het teken van de jaarlijkse floralia. Met het thema “Monsters en Griezels” was het 
een spannend gebeuren in en om de school. Ondanks een wat kleinere opkomst was het erg gezellig. De 
opbrengst was al deels besteed aan het nieuwe speeltoestel op het voorplein. 4 oktober heeft de 
commissie al geëvalueerd en is de datum voor volgend jaar al geprikt: 28 september 2018. 
Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage. Een speciale dank voor de vele giften van de ondernemers. 

 
Fietskeuring. 
Woensdag 18 oktober zijn de fietsen van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 
gekeurd door een viertal ouders van school onder toeziend oog van een medewerker 
van Veilig Verkeer Nederland. 66 van de 88 fietsen zijn goedgekeurd. De afgekeurde 
fietsen kunnen op vrijdag 3 november worden herkeurd. 

 
Personeel. 
Meester Joling (social media coach van Stichting Primah) sukkelt al enige tijd met zijn gezondheid. Op dit 
moment is hij nog met ziekteverlof. Wij wensen hem van harte beterschap.  
Vlak voor de herfstvakantie is juf Speelman met ziekteverlof gegaan. Na een bezoek aan de bedrijfsarts 
is de diagnose overspannenheid. We wensen haar langs deze weg van harte beterschap.                                             
Elke maandag en dinsdagmorgen is Petro van Ravestijn bij ons aanwezig als de nieuwe conciërge. We 
wensen hem hier een fijne tijd. 

 
Incasso schoolfonds.  
De incasso voor het schoolfondsgeld zal worden uitgevoerd op 14 november 2017. Net als voorgaande 
jaren bedraagt de bijdrage € 15,00 per kind.  
 

Incassant ID: NL24ZZZ040720560000  
Machtiging: Naam van uw kind  
Omschrijving: Schoolfonds  
 
De ouders die geen machtiging hebben afgegeven verzoeken wij zelf het geld uiterlijk 
voor bovengenoemde data over te maken op bankrekening  
NL27 RABO 0321861477 t.n.v. Stichting Financiën Bonnerschool o.v.v. naam en 
groep van zoon/dochter.  

 

Notulen medezeggenschapsraad Bonnerschool. 
De notulen van de laatste MR vergadering staan op onze website. Via onderstaande link kunt u de 
notulen lezen en/of downloaden. 
Notulen MR 10 oktober 2017 
 
 

Redactie Nieuwsbrief 
De redactie wordt gevormd door Freddie van Dijk en Janine Nienhuis. Kopij kan ingeleverd 
worden via mail (administratie.bonnen@primah.org), postvak in personeelskamer of bij 
één van de redactieleden. Veel informatie is er te vinden op onze website: 
www.bonnerschool.nl 

 

Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 28 november a.s. 
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