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Nieuwsbrief 19 december 2017 
 
Jarigen in de maand januari zijn: 
   

 

Datum   Naam   Groep  
03-01   Sem   1 
03-01   Yern   4 
07-01   Tania   5 
11-01   Nienke   8 
11-01   Esmée   8 
16-01   Lars   4 
17-01   Aline   5 
20-01   Lotte   4 
20-01    Dieuwke  5 
26-01   Babette  2 
29-01   Annemiek  6 
 

 
 

Agenda: 
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. 
2018 
8 januari  Eerste schooldag in dit nieuwe jaar.  
9 januari   20.00 uur ouderraadsvergadering  
11 januari   start van het project Leesvirus in groep 6  
24 januari   kunstmenu groep 1,2 Kamiskibai (project t/m 21 febr.)  
30 januari   studiedag (kinderen vrij)  
30 januari   20.00 uur medezeggenschapsraadsvergadering  
31 januari   afscheid meester Scholtmeijer  
1 februari   start Drentse kinderjury in groep 7,8  
 

Personeel. 
Juf Speelman is in behandeling voor haar overspannenheid. 
Langzamerhand gaat het de goede kant op. Juf Raterink (groep 1,2) en juf 
Pijpker (groep 4) blijven haar vervangen. 
Juf Docter moet nog onderzoeken ondergaan, voordat er een diagnose 
gesteld kan worden. We hopen na de kerstvakantie meer te weten. Tot nu 
toe heeft juf Strijk haar grotendeels vervangen. 
Juf Eling heeft deze maand op krukken en in de rolstoel doorgebracht. Eind 
december krijgt ze te horen hoe het verder gaat. Zij is in groep 6 vervangen 
door juf Zweep en in groep 7,8 deze maand door juf Aalfs. 
Ook meester Joling (social media coach) zit nog steeds in de lappenmand. 
We wensen alle “patiënten” van harte beterschap en een spoedig herstel. 
 

Afscheid meester Scholtmeijer. 
Meester Scholtmeijer maakt m.i.v. 1 februari 2018 gebruik van de mogelijkheid tot pre-pensioen. Dit 
betekent, dat 31 januari 2018 zijn laatste werkdag is. Op deze dag zal hij afscheid nemen van de 
kinderen en de school. Voor ouders en andere belangstellenden is er 's middags een afscheidsreceptie 
bij PegeCafe in Gieten van 16.00 uur tot 18.00 uur.  
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Leesbevordering. 
Even kennismaken met de bibliotheek. Woensdagmorgen 29 november heeft groep 6 een 
leuk, informatief uurtje doorgebracht in de bibliotheek van Gieten. Door te gooien met een 
dobbelsteen kregen ze door de 40 vragen en opdrachten te maken, een goed beeld van de 
bibliotheek.  

 

Sinterklaas. 
Dinsdagmorgen 5 december: kinderen, ouders en leerkrachten kijken reikhalzend naar Sint en Pieten. 
Juf Weijer krijgt op de app het bericht, dat er nog een groot pak opgeladen moet worden op een 
aanhanger. In de bestelbus zitten Sint en slechts een Piet. Als de auto stopt voor school en meester van 
Dijk Sint en Piet ontvangt, klinkt er een vreselijk gekraak: uit het pak achter op de aanhanger komt de 2e 
Piet!!! Hij was in slaap gevallen!!                                                                               
Na een welkomstwoord van meester van Dijk gingen Sint en Pieten naar het speellokaal waar de  
kinderen van groep 1 en 2 en hun ouders al klaar zaten en stonden. Na de pauze was het feest voor 
groep 3 en 4 in het speellokaal. Vervolgens brachten Sint en Pieten nog een kort bezoekje aan de 
groepen 5 en 6 en 7,8. Aan het eind van de ochtend vertrokken ze weer met een welgemeend “Tot 
volgend jaar!!” 
 

Denksportmiddag. 
De kinderen van de groepen 3 en 4 hadden een gezellige 5 
decembermiddag in de klas en ze hebben samen nog naar 
een film gekeken met chips en drinken. 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 deden hun uiterste best bij 
de verschillende denksporten.  
Winnaars zijn geworden:  
Rummikub – Loeka, memory – Maurien, stratego – Stan, 
dammen – Daniël.      . 
De winnaars gefeliciteerd! Aan het eind van het schooljaar kan 
er revanche worden gehouden. 

 

Activiteitenladder Gieten – voorbereidingen in volle gang  
De Activiteitenladder Gieten is er ook weer in 2018! Tussen 29 januari en 23 februari organiseert het ICO 
in samenwerking met allerlei andere organisaties uit het dorp weer allerlei leuke activiteiten voor alle 
kinderen van de basisscholen in Gieten en omgeving. Van bingo voor de jongste kinderen tot het maken 
van graffiti schilderijen voor de oudere kinderen. Nieuwsgierig? Het volledige programma wordt in januari 
bekend gemaakt! Uw kind krijgt een flyer mee met het volledige programma. Hopelijk zien we uw kind 
dan!   
 
Notulen MR vergadering 28 november 
De notulen van de laatste MR vergadering staan op onze website http://www.bonnerschool.nl/ 
 

Kerst.  
Vanaf 7 december is de school weer helemaal in kerstsferen gehuld. Op het plein een grote kerstboom 
(met dank aan familie Kunst) en in elk lokaal een versierde kerstboom. De ouderraad heeft de versiering 
in de school ophangen en de kerststal weer opgezet. In de lokalen wordt er flink geknutseld. 
Dinsdagavond 19 december worden er vanaf 19.00 uur knieperties gebakken voor de kerstmarkt 
Donderdag 21 december houden we weer onze kerstmarkt (achter school) van 16.30 uur tot plm. 18.00 
uur. Ouders en andere belangstellenden kunnen zich te goed doen aan snert, warme worst, 
chocolademelk, gluhwein en knieperties.Van 17.00 uur tot plm.18.00 uur doen de kinderen zich te goed 
aan het kerstdiner, dat elke groep in samenspraak met kinderen en ouders heeft samengesteld en door 
kinderen en ouders is bereid.  
Ook hebben alle kinderen enkele kerstliedjes ingezongen onder leiding van meester Pieter de Jong. De 
opname wordt in de lokalen afgespeeld. 
Op vrijdag 22 december om 12.00 uur begint de kerstvakantie, die duurt t/m zondag 7 januari. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.bonnerschool.nl/wp-content/uploads/2017/12/Notulen-MR-28-november-2017.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 30 januari a.s. 
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