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Nieuwsbrief 29 november 2017 
 
Jarigen in de maand december zijn: 
   

 

Datum   Naam   Groep  
01-12   Sietse   7 
03-12   Sylvan   2 
04-12   Kim   5 
05-12   Lisa   7 
07-12   Loeka   6 
07-12   Dinand   6  
09-12   Ramon  7 
10-12   Dylan   2 
11-12   Benthe   6 
18-12   Myrthe   4 
25-12   Lianne   3 
28-12   Aiyana   5 
30-12   Will   6 
 
 

Agenda november-december. 
29 november  Groep 6 bezoekt de bibliotheek. 
05 december  Sinterklaas. 

Gr. 5 t/m 8 denksportmiddag. 
07 december  OR-vergadering. 
12 december  Misschien staken (?) 
13 december  Meester van Dijk jarig. 
16 december  Oud papier. 
18 december  Janine (adm. medewerkster) jarig. 
19 december  Nieuwsbrief. 
21 december  Kerstmarkt en kerstdiner. 
22 december  12.00u kerstvakantie t/m 7 januari 2018. 
28 december  Juf Wietzes jarig. 
30 december  Meester Joling jarig. 
 
 

Welkom op de Bonnerschool. 
Er zijn twee nieuwe leerlingen op school. Rosalie en Nout, beide in groep 1. Wij wensen jullie een fijne 
tijd toe op de Bonnerschool! 
 

Vertrek leerling 
Otto uit groep 7 is vertrokken naar de Prins Willem Alexanderschool in Eext. We wensen hem daar heel 
veel plezier en succes!  
 

Personeel. 
In de eerste plaats het geweldige nieuws, dat juf Wietzes in blijde verwachting 
is. Zij en haar partner Jos verwachten half april de kleine in hun armen te 
kunnen sluiten. Van harte.  

 
 
In de tweede plaats gaat meester Scholtmeijer met pre-pensioen met 
ingang van 1 februari 2018. Met deze bewuste keuze feliciteren we 
hem van harte. 
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In de derde plaats hebben we nog een paar mensen in de ziekenboeg. Juf Speelman is overwerkt en 
moet het even rustig aan doen. Meester Joling is ook nog herstellende. En juf Eling heeft een 
hersteloperatie aan de enkel gehad. Hierdoor heeft ze afgelopen 2 weken in een spalk gezeten, want het 
mocht absoluut niet belast worden. Woensdag 29 november krijgt ze het vervolg te horen.       
Alle drie van harte beterschap. 

 
 

Staking op 12 december? 
Op dit moment zijn de onderhandelingen nog gaande over 
werkdrukverlaging en salarisverhoging, maar er lijkt schot in de zaak 
te zitten. Op 5 december is er een laatst overleg. Mocht de uitslag 
van dat overleg er toe leiden, dat er opgeroepen wordt tot een 
staking, dan doet de Bonnerschool daar ook aan mee. De geplande 
stakingsdag is dinsdag 12 december a.s. Zo gauw het definitief is, 
zullen we u via het ouderportaal informeren. 

 
ICT. 
De afgelopen maand zijn er in de groepen 3 en 4 nieuwe beamers geplaatst (alle beamers zijn nu in 
2017 vervangen). Een veel beter resultaat qua helderheid. Afgelopen week zijn er nieuwe switches 
geplaatst voor een hogere snelheid. In december krijgen de kinderen van de groepen 6 t/m 8 uitleg over 
het gebruik van Primahnet voor leerlingen. Dit gebeurt bij ons door Guido Jongedijk, medewerker van het 
Pit (Primah Ict Team). Berichtgeving aan ouders zal steeds meer gaan gebeuren via het ouderportaal. 
 

 

Sinterklaas.  
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben hun verlanglijstje al 
ingeleverd; de groepen 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken; een 
groep ouders heeft de gang versierd en in de lokalen is de aanloop 
naar het Sinterklaasfeest ook goed zichtbaar. Kortom: we zijn klaar 

voor 5 december!! 
5 december om half negen hopen we Sint en Pieten weer te mogen 

begroeten. Hiervoor verzamelen we ons allemaal op het voorplein. De 
groepen 1,2 en 3,4 hebben dan een leuk programma in het speellokaal. 

Sint en Pieten bezoeken aan het eind van de ochtend de groepen 5, 6 en 7,8.                
N.B. groep 1,2  is om 10.30 uur vrij (ook de middag).                                                                                       
’s Middags hebben de groepen 3 en 4 een gezellige middag en de groepen 5 t/m 8 strijden dan voor het 
eerst dit schooljaar om de Denksporttitels. 
 

Kerst. 
7 december wordt er weer een grote kerstboom op het plein geplaatst en komt er in elk 
lokaal een kerstboom. Op 21 december vieren we dan weer het kerstfeest met een 
kerstmarkt achter school (vanaf plm. 16.30 uur) en een kerstdiner in alle klassen.   
Vrijdagmiddag 22 december om 12.00 uur begint dan de Kerstvakantie, die duurt t/m 
zondag 7 janauri 2018.  
 

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 19 december a.s. 
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