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Nieuwsbrief 29 mei 2018
Jarigen in de maand juni zijn:
Datum
02-06
05-06
06-06
08-06
10-06
12-06
16-06
17-06
17-06
19-06
23-06
28-06

Naam
Jelte
Dean
Jorry
Chanan
Daphne
Emilia
Jorik
Wilson
Wiebe
Mila
Dycke
Nathalie

Groep
4
5
6
8
3
3
2
1
6
4
1
6

Agenda:
29 mei t/m 1 juni
30 mei
31 mei
1 juni
5 juni
5 juni
11 juni
12 juni
13 juni
13 juni
16 juni
16 juni
19 juni
19 juni
20 juni
21 juni
21 juni
22 juni
26 juni
28 en 29 juni

avondvierdaagse
team groep 5 volleybal in Assen
juf Daniëlle jarig.
groep 7,8 natuurdag met Arie Koopman
geo-route voor groep 7,8
meester Bertil jarig
ouderraadsvergadering
schoolfotograaf Krüger.
juf Kariann jarig
bezoekt groep 1 en 2 molen De Hazewind.
oud papier
roefeldag
schoolreizen groep 1,2 en groep 3,4 en groep 5
medezeggenschapsraadvergadering
studiedag (kinderen vrij)
oudergesprekken
generale musical bij Jimm’s groep 3 t/m 6
schoolfeest bij Jimm’s. Aanvang: 20.00 uur.
oudergesprekken
groep 7 op schoolreis

Welkom op de Bonnerschool.
Groep 1 heeft er een nieuwe leerling bij. Van harte welkom Bas! We wensen je een fijne tijd toe bij ons
op school.

Herdenkingsbijeenkomst.
Woensdag 25 april hebben de kinderen van 7,8 een herdenkingsmoment gehad bij het beeldje
“Bescherming” ter nagedachtenis aan Sarah Meijer. Sarah Meijer was een joodse leerlinge op de
Bonnerschool ten tijde van de tweede wereldoorlog. Bij een razzia in oktober 1942 is zij met vele anderen
opgepakt, naar kamp Westerbork gebracht en vandaar naar een Duits kamp, waar ze is overleden. Naast
het leggen van bloemen hebben de kinderen gedichten voorgedragen.

Schoolvoetbal.
Woensdag 25 april hebben de jongens en meisjes hun best gedaan bij het jaarlijks
schoolvoetbaltoernooi. Helaas geen prijzen, maar wel veel animo.

Bezoek Nemo.
Donderdag 26 april is groep 7,8 naar Nemo in Amsterdam geweest. Dankzij de financiële ondersteuning
vanuit de ouderraad kan deze 2-jaarlijks excursie plaatsvinden. Kinderen en begeleiding kijken terug op
een lange, fijne, leerzame dag.

Run van Gieten.
Zaterdag 12 mei hebben veel kinderen meegedaan aan de Run van Gieten. Ook van de Bonnerschool
was er een grote deelname. Naast individuele prijzen zijn we als derde geëindigd in het
scholenkampioenschap en zijn we uitgeroepen als sportiefste school!!

Voorstelling Sweepdreams.
Dinsdag 15 mei hebben de kleuters van groep 1,2 genoten van een optreden
van het duo Gi-jo in Gasselternijven. Zij speelden de voorstelling
“Sweepdreams”

Schoolzwemwedstrijden.
Woensdagmiddag 16 mei hebben aan twintigtal kinderen meegedaan met de schoolzwemwedstrijden in
zwembad “Zwanemeer” te Gieten.

Gym/zwemrooster.
Vanaf nu gaan groep 6 en groep 7,8 een lesuur zwemmen i.p.v. gymnastiek: donderdag
om 9.30 uur groep 7,8 en om 10.15 uur groep 6. Het schoolzwemmen staat onder leiding
van meester Gerard Booij.

Schoolreis groep 6.
Dinsdag 22 en woensdag 23 mei is groep 6 op schoolreis geweest naar Breeland in Annen. Om half
negen vertrokken, woensdag kwamen ze om 16.00 uur moe, maar voldaan weer aan bij school.

Volleybal.
Woensdagmiddag 30 mei zet een volleybalteam uit groep 5 z’n beste beentje voor
in de strijd voor het Drents kampioenschap.

Pilot.
Dinsdagmiddag 5 juni gaan de kinderen van groep 7,8 onder begeleiding een geo-route lopen in Gieten.
Met een mobieltje, waarop een app wordt geïnstalleerd lopen ze een tocht door Gieten. Op historische
plekken krijgen ze via de app informatie over de geschiedenis van die plek.

Schoolfotograaf 12 juni.
Op dinsdag 12 juni komt de schoolfotograaf. U ontvangt een paar weken na het fotograferen een
persoonlijk wachtwoord met code waarmee u via internet de schoolfoto's van uw kind kunt bestellen.
Bewaart u deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto van te maken, zodat de inlogcode
en wachtwoord bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt.
Wanneer u de schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een voordeelset van de individuele foto de klassenfoto
gratis indien u binnen 14 dagen bestelt! Ook kunt u via internet andere formaten foto’s, canvas,
verschillende soorten plaatmateriaal, broodbakjes met naam en dergelijke bestellen.
Onderstaand ziet u de achtergrond van dit jaar. Felle kleuren staan hier erg mooi bij.

Vakantierooster 2018-2019.
Hieronder ziet u het vakantierooster voor komend schooljaar. Studiedagen zijn nog niet vastgesteld.
Deze info volgt.
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart / Pinkstervakantie
Zomervakantie

Eerste dag
22-10-2018
24-12-2018
18-02-2019
19-04-2019
29-04-2019
30-05-2019
15-07-2019

Laatste dag
26-10-2018
04-01-2019
22-02-2019
22-04-2019
03-05-2019
10-06-2019
23-08-2019

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 te vinden op onze website: www.bonnerschool.nl

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 26 juni a.s.

