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Nieuwsbrief 20 februari 2018 
 
Jarigen in de maand maart zijn: 
   

 

Datum   Naam   Groep  
01-03   Björn   2 
03-03   Fleur   7 
11-03   Sven   8 
12-03   Jayden  3 
14-03   Sievert   4 
16-03   Noa   6 
25-03   Storm    1 
29-03   Mirte   4 
29-03   Jasmijn  7 
31-03   Samantha  6 
 

Agenda: 
21 februari   kinderen krijgen rapport mee 
22 februari   screening groep 2 door GGD 
22 februari   juf Woltman jarig 
 
Voorjaarsvakantie van 26 februari t/m 2 maart 
 
05 maart   start paaseitjesactie 
08 maart   groep 5 naar “De Kluis” Eext 
09, 16 en 23 maart  gastles in groep 1,2 over het thema: “afval en bewegen”. 
09 en 10 maart  NL-doet actie Bonnerschool 
12 maart   ouderraadsvergadering 
13 maart   Drentse veurlezers. 
14 en 21 maart  gastlessen muziek in de groepen 3 en 4  
17 maart   oud papier 
28 maart   paasontbijt 
28 maart  “metzingconcert” voor de groepen 3, 4 door Martijje en band in de Bethlehemkerk, 

Gieten 
 

Paasvakantie van 30 maart t/m 2 april 
 
03 april   medezeggenschapsraadsvergadering 

 
Medezeggenschapsraad. 
Tijdens de laatste vergadering zijn de functies opnieuw verdeeld. De bezetting is nu als volgt: 
 
Maurice Weis      Voorzitter             Oudergeleding 
Janneke van Rossum  Secretaris    Oudergeleding 
Siemon Bosker  Lid, tso, gmr     Oudergeleding 
Annet Eling   Lid, gmr    Personeelsgeleding 
Christina Panjer             Lid, financiën    Personeelsgeleding 
Thea Speelman  Lid      Personeelsgeleding 
 

Afscheid leerling. 
Frank uit groep 4 gaat na de voorjaarsvakantie naar CBS De Marke. Wij wensen hem daar heel veel 
succes en plezier op school! 
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Afscheid meester Scholtmeijer en start meester Siegers. 
We kunnen terugkijken op een geslaagd afscheidsfeest van meester Scholtmeijer. De foto-albums op het 
ouderportaal “Mijn school” spreken voor zich. Ook het bericht in de Schakel laat zien, dat er op gepaste 
wijze afscheid is genomen. 
 
Bij het gaan van de een, moet er ook weer een ander komen. We heten meester Siegers dan ook van 
harte welkom en wensen hem een fijne tijd op de Bonnerschool. 

 
Personeel. 
Juf Speelman is een enkele keer weer op school geweest. Beetje bij beetje gaat het beter. Juf Eling heeft 
haar werkzaamheden weer volledig hervat. Juf Docter is momenteel ook wat langer uit de roulatie. 
Werkzaamheden worden gelukkig nog steeds vervangen, maar door de griep-epidemie wordt het wel 
steeds lastiger. 
 
Juf Wietzes gaat met ingang van 19 maart met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen in groep 7,8 op 
maandag, dinsdag en woensdag door juf Aalfs (juf Eling doet dan donderdag en vrijdag groep 7,8). Op 
vrijdag komt in groep 6 juf Zweep. Ook gaat juf Eling het ib-werk van juf Wietzes vervangen op de 
maandag en dinsdag. 

 
Gefeliciteerd!! 
Juf Wietzes is geslaagd voor haar tweejarige opleiding Intern Begeleider. Deze zware 
opleiding heeft ze cum laude afgesloten. Woensdag 14 maart is de diplomering. Dit 
schooljaar heeft ze haar sporen al gezet als opvolger van juf Douma.  
 

 
 

Bericht van de ouderraad; NL Doet. 
Aan alle ouders/verzorgers;  
 
De ouderraad van de Bonnerschool doet mee 
aan NL doet!  
Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in het land, 
weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en 
nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.   
 

Op zaterdag 10 maart willen we het schoolplein en de bijgebouwen een opfrisbuurt 
geven; het schuurtje met het buitenspeelgoed van de kleuters moet worden 
opgeruimd, voorzien van elektra/licht en geverfd. De zandbak op het grote plein 
gaan we opbouwen tot podium (tegels erin) en spelbord.   
 
Hiervoor kunnen we u hulp gebruiken! Dus heeft u zaterdag 10 maart een ochtend 
en/of middag tijd om te helpen; meldt u dan aan via de site van NL Doet of reageer 
op dit bericht.   
Wij zorgen voor materiaal, koffie/thee en lunch! En maken er samen een gezellige 
en actieve dag van! 

 

Paaseitjes-actie.Ook dit jaar gaan we proberen zoveel mogelijk paaseitjes te 
verkopen. De actie start op 5 maart en loopt tot en met 21 maart. Doelbesteding is 

 extra spel- en speelmateriaal. 



Dol op sport Springkussen Feest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 27 maart a.s. 
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