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Nieuwsbrief 30 januari 2018 
 
Jarigen in de maand februari zijn: 
   
 
Datum   Naam   Groep  
04-02   Kaspian  1 
05-02   Nick   5 
06-02   Mees   3 
08-02   Dana   6 
10-02   Rowanne  1 
12-02   Milou   3 
13-02   Jasmijn  5 
14-02   Tess   3 
18-02   Milan   1 
19-02   Nienke   1 
22-02   Oleg   8 
28-02   Maurien  7 
 
 

Agenda: 
31 januari   afscheid meester Scholtmeijer  
01 februari   start Drentse kinderjury in groep 7,8  
06 februari  schoolbezoek Saakje Berkenbosch (directeur-bestuurder) 
08 en 13 februari oudergesprekken 
14 februari  staking (school dicht) 
17 februari  oud papier 
 
Nieuw jaar. 
8 januari is de eerste schooldag van 2018 geweest. Nadat iedereen elkaar nog een gelukkig nieuwjaar 
heeft gewenst, zijn we weer aan de slag gegaan. Helaas, met nog steeds een volle ziekenboeg: juf Eling, 
nog herstellende maar wel al weer op de werkvloer (vanaf 5 februari gaat ze weer aan de slag); juf 
Speelman en juf Docter (wel af en toe op de werkvloer). Ondanks dat vervangingen steeds moeilijker 
gaan, hebben we steeds bezetting kunnen regelen. We wensen de vervangers veel succes en plezier en 
de “patiënten” een goed hersteltraject. 
 

 

Welkom op de Bonnerschool. 
Groep 1 heeft er een nieuwe leerling bij. Roan, van harte welkom op de Bonnerschool! 
We wensen jou en je ouders een fijne tijd bij ons op school. 
 

 
Afscheid leerling. 
Martijn uit groep 5 is na de kerstvakantie begonnen op SBO De Meander in Assen. Wij 
wensen hem daar heel veel succes en plezier op school!  
 

Afscheid meester Scholtmeijer. 
Meester Scholtmeijer neemt afscheid met ingang van 1 februari a.s. Hij maakt gebruik van de pre-
pensioen regeling. Woensdag 31 januari a.s. gaan we hem ’s morgens op school in het zonnetje zetten 
en woensdagmiddag van 16.00 – 18.00 uur in “Pégé Café” te Gieten kan men hem nog even de hand 
schudden.  
De vervanger van meester Scholtmeijer is meester Bertil Siegers. Hij gaat lesgeven op maandag, 
dinsdag en woensdag in groep 6. Van harte welkom en veel succes. 
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Ict. 
In school zijn nieuwe accesspoints geplaatst voor een betere dekking van wifi-netwerk.  
 

Staking. 
Woensdag 14 februari zijn de scholen in het noorden opgeroepen om te gaan starten met de estafette-
staking. Het personeel van de obs Bonnen geeft gehoor aan deze oproep.               
Woensdag 14 februari is de school dus gesloten (zie hiervoor ook bericht op ouderportaal) 
 

Oudergesprekken. 
Via het ouderportaal zijn ouders in de gelegenheid zich aan te melden voor de 
oudergesprekken, die worden gehouden op 8 en 13 februari (=gezamenlijk). Woensdag 21 
februari gaan de rapporten mee. 

 
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 20 februari a.s. 
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