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Nieuwsbrief 24 april 2018 
 
Jarigen in de maand mei zijn: 
   

 

Datum   Naam   Groep  
07-05   Lenthe   4 
08-05   Daniël   8 
10-05   Lena   7 
16-05   Liselotte  3 
23-05   Sven   7 
24-05   Remco   5 
25-05   Leroy   2 
30-05   Marit   3 
 

Agenda: 
 
25 april  Schoolvoetbal 
26 april   Excursie Nemo groep 7,8 
 
Meivakantie van vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei. 
 
12 mei   Run van Gieten (opgave in school of via de website) 
15 mei   Groep 1,2 naar Gasselternijveen voorstelling "Sweepdreams" van duo Gi-Jo 
15 mei   20.00 ouderraadsvergadering 
16 mei  Schoolzwemwedstrijden (opgavestrookjes kunnen tot 26 april worden ingeleverd in  

school) 
19 mei   Oud papier 
19 t/m 21 mei   Pinkstervakantie 
22 en 23 mei   Schoolreis groep 6 naar Breeland 
27 mei   Juf Linda Strijk jarig 
29 mei t/m 1 juni  Avondvierdaagse 
31 mei   Spreekuur GGD-verpleegkundige 
 

BHV. 
Na de paasvakantie hebben een aantal leerkrachten weer de kennis opgehaald voor de 
BedrijfsHulpVerlening (BHV). 4 april zijn de zaken rondom levensreddende handelingen besproken en 
geoefend en 18 april hebben we brand en ontruiming geoefend. Het ontruimingsplan wordt weer 
geactualiseerd. 

 

Leesvirusproject. 
Groep 6 is 5 april naar het dorpshuis geweest voor de uitreiking van het Leesvirusproject. 
Geen eerste plaats, maar wel genoten van drie toneelstukjes en het lezen van de boeken. 
 

Verkeersexamen. 
Groep 7,8 heeft het verkeersexamen afgelegd. 5 april de theorie en op 
6 april de praktijk. Alle kinderen zijn geslaagd, van harte!! 
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Windkracht 6. 
Windkracht 6 is het muziekproject in groep 6. Na 4 lessen met meester Pieter de Jong was er dinsdag 10 
april een afsluitend concert in het speellokaal voor kinderen en ouders in samenwerking met Togido uit 
Eext. 

 
Tikotaria. 
Jeugdtheater Tikotaria speelde donderdag 12 april in zalencentrum Jimm's het stuk "Caramba" voor de 
kinderen uit de groepen 3 t/m 8.  
 

Cito Eindtoets. 
De kinderen uit groep acht hebben zich 17, 18 en 19 april gebogen over de vraagstukken van de cito 
eindtoets. Half mei wordt de uitslag verwacht. 
 

Koningsspelen vrijdag 20 april. 
We begonnen met een koningsontbijt, daarna zongen en dansten alle kinderen het 
koningslied "Fitlala", zongen ze in het Drents "veur de Keuning". Daarna vertrokken 
de achttien groepjes met begeleiding een voor een voor de vossenjacht (vossen 
waren aan het ramen wassen, speelden een partijtje dammen op straat, hielden een 
balletje hoog, waren aan het grasmaaien op de tegels, renden zich uit de naad). Bij 
elke vos verdiende je een letter. Bij terugkomst kon men stoepkrijttekening maken, 
en volgde er nog een ijstraktatie. 's Middags hebben de groepen 5 t/m 8 nog een 
gezellige filmmiddag gehad. 

 

Schoolvoetbal.  
Woensdagmiddag 25 april begint om 13.00 uur op sportpark de Goorns het jaarlijks 
schoolvoetbaltoernooi. De meisjes spelen met een zevental en de jongens met een elftal. Veel succes!! 
 

Excursie groep 7,8 naar Nemo. 
Donderdag 26 april gaat groep 7,8 naar het science center 
"Nemo" in Amsterdam. Hier kunnen ze aan allerlei 
wetenschappelijk dingen meedoen. Ook gaan ze een workshop 
volgen. Veel plezier! 
 

4 mei herdenking. 
Woensdagmorgen 25 april gaat groep 7,8 even stilstaan bij de verschrikkingen van oorlogen. Dit doen we 
bij het beeldje ter nagedachtenis aan Sara Meijer. Kinderen lezen gedichten voor en leggen bloemen.  
 

Notulen MR vergadering 3 april. 
De notulen van de laatste MR vergadering staan op de website van school. 
 

Namens het overblijfteam  
Beste ouders, 
Mocht uw kind graag willen lunchen op school of komt hij/zij een keertje niet, zou u dan even contact met 
ons willen opnemen? Een belletje of mailtje is voldoende. Zo zijn wij goed op de hoogte wie er allemaal 
zijn. Alvast bedankt! 
 
Het O&Ki overblijfteam 
Tel. 0592-820244 / info@oenki.nl 

 
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 29 mei a.s. 
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