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Nieuwsbrief 27 maart 2018 
 
Jarigen in de maand april zijn: 
   

 

Datum   Naam   Groep  
02-04   Stan   6 
08-04   Jonathan  2 
14-04   Lynn   3 
15-04   Babet   3 
18-04   Eva   3 
23-04   Tomas   2 
23-04   Hanna   8 
25-04   Robin   2 
26-04   Daan   1 
26-04   Lena   4 
26-04   Rianne   6 
 

Agenda: 
28 maart   paasontbijt 
28 maart   groep 3 en 4 naar meezingconcert in Bethelemkerk (Drents) 
28 maart  boomfeestdag groep 7,8 in het Staatsbos 
 
Paasvakantie van vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 
 
3 april    medezeggenschapsraadsvergadering 
5 april    slotfeest leesvirus in Annen groep 6 
5 april    theoretisch verkeersexamen groep 7,8 
6 april    praktisch verkeersexamen groep 7,8 
9 april    4e les groep 6 van project Windkracht 6 
10 april   groep 6 concert Windkracht 6 in school van 19.15-19.45) 
12 april  donderdagmorgen Tikotaria groep 3, 4 en 5 
12 april             donderdagmiddag Tikotaria groep 6, 7.8.  
13 april   juf Panjer jarig 
17, 18 en 19 april  eindtoets cito groep 8. 
18 april   schoolvoetbal 
20 april   Koningsspelen 
21 april   oud papier 
26 april   excursie Nemo groep 7,8 
 
Meivakantie van vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei. 
 
12 mei   Run van Gieten 
 

Welkom op de Bonnerschool. 
Groep 1 heeft er een aantal nieuwe leerlingen bij. Van harte welkom Norah-Lynn, Lieke, Féline, Sibren 
en Senn. Jayden is ook nieuw bij ons op school en zit in groep 3. Allemaal van harte welkom en we 
wensen jullie een fijne tijd toe op de Bonnerschool! 
 

Personeel. 
Vanaf 5 maart is juf Wietzes met zwangerschapsverlof. Haar ib-werkzaamheden worden vervangen door 
juf Eling op de maandag en dinsdag. De bezetting in groep 7,8 is als volgt: juf Aalfs op maandag, 
dinsdag, woensdag en juf Eling op donderdag, vrijdag. Hierdoor werkt juf Zweep op de vrijdag in groep 6 
(i.p.v. juf Eling). 
Ook juf Docter is langere tijd uit de roulatie. Zij wordt vervangen door juf Pijpker op de maandag, dinsdag, 
woensdag in groep 5. 
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De vervanging van juf Speelman gaat ook nog even door. Op maandag in groep 1,2 door juf Raterink. En 
in groep 4 op woensdag door juf Panjer en op donderdag en vrijdag door juf Pijpker. 
We wensen juf Wietzes nog een fijne zwangerschap en bevalling. Juf Docter en juf Speelman zijn af en 
toe weer op school als reïntegratie. We wensen de beide leerkrachten van harte beterschap. Ook 
wensen we de vervangers een fijne tijd op de Bonnerschool. 
 

Incasso schoolreisgeld  
De incasso voor het schoolreisgeld zal worden uitgevoerd in 2 termijnen op 5 april en 3 mei 2018. 
Onderstaande bedragen zullen op bovengenoemde data worden afgeschreven.  
 
      1e termijn     2e termijn  
Groep 1  €       12,50   €       12,50   
Groep 2  €       12,50   €       12,50   
Groep 3  €       12,50   €       12,50   
Groep 4  €       12,50   €       12,50   
Groep 5  €       15,00   €       15,00   
Groep 6  €       17,50   €       17,50   
Groep 7  €       17,50   €       17,50   
Groep 8  €       35,00   €       35,00   
 
Incassant ID: NL24ZZZ040720560000  
Machtiging: Naam van uw kind  
Omschrijving: 1e/2e termijn schoolreis  
 
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. 

 

 
 
Houdt u zich aan de snelheidslimiet?  
 
Een paar kilometer te hard rijden. We doen het allemaal wel 
eens. Soms onbewust. Bijvoorbeeld als we met het verkeer 
meerijden of als onze gedachten afdwalen. Maar soms rijden 
we ook bewust te hard. Zo’n overtreding lijkt onschuldig, maar 
kan al gauw ernstige gevolgen hebben. Zeker binnen de 
bebouwde kom, omdat daar vaak kwetsbare 
verkeersdeelnemers zoals kinderen op de weg zijn. Toch 
rijden de meeste mensen binnen de bebouwde kom 10 tot 15 
km/uur te hard. Dat lijkt misschien niet veel, maar 10 
kilometer te hard rijden, zorgt ervoor dat uw remweg 7 meter 
langer wordt! Om mensen te wijzen op de gevaren van (iets) 
te hard rijden, is er de landelijke campagne ‘Hou je aan de 
snelheidslimiet’. Misschien heeft u de campagneposters al 
wel in school zien hangen. De campagne roept 
weggebruikers op om regelmatig hun snelheid te checken. Zo 
rijden we nooit ongemerkt te hard. 
 
 
 

 

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 24 april a.s. 
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