
                      
 

                                             Postbus 4 (Bonnen 29)  9460 AA Gieten 

                             bonnen@primah.org     www.bonnerschool.nl    0592-262158 

Nieuwsbrief 26 juni 2018 
 
Jarigen in de maand juli zijn: 
   

 

Datum   Naam   Groep  
04-07   Lize   1 
09-07   Lars   3 
09-07   Jorn   4 
10-07   Jan   6 
24-07   Dana   5 
25-07   Roan   5 
29-07   Milan   4 
29-07   Marta   4 
31-07   Zoë   3 
 

Agenda: 
28, 29 juni   Schoolreis groep 7 naar Anderen 
04 juli   Meesters en Juffendag 
06 juli   Olympische Sportdag groep 5 en 6 
11 t/m 13 juli  Schoolreis groep 8 naar Ameland 
12 juli   Ouderraadsvergadering 
16 juli   Sportdag groep 6 en 7,8 
18 juli    Rapport mee 
19 juli    Afscheid groep 8   
21 juli    Oud papier 
 
Vrijdag 20 juli is de laatste schooldag (groep 8 is deze dag vrij). Om 12.00 uur begint dan de 
zomervakantie. 
We starten het nieuwe schooljaar ’18-’19 maandag 3 september. 
 

Prima score Centrale Eindtoets. 
17, 18 en 19 april hebben de kinderen van groep 8 hun best gedaan op de jaarlijkse eindtoets van het 
cito. De groep scoorde een gemiddelde van 535,8. Het landelijk gemiddelde is 534,9. We zijn dan ook 
erg tevreden met deze score. 
 

Schoolfeest. 
22 juni was het dan zover: groep 7,8 presenteerde in zalencentrum Jimm’s de 
musical “Betoeterd”. Hieraan voorafgaand hadden de kinderen gespeeld voor 
de groepen 1 t/m 6 (de generale). Een volle zaal met ouders, grootouders, 
oudere broers en/of zussen genoten zichtbaar van het gepresenteerde. Na 
afloop was er een klinkende ovatie, ontvingen de kinderen van de ouderraad 
een roos en groep 8 als afscheidscadeau een Dopper. De juffen Annet Eling, 
Marianne Aalfs en Esther Wietzes werden bedankt met een mooi boeket 
bloemen. Na de polonaise startte dj.Tom en was het nog enkele uurtjes erg 
gezellig.  

 

Primeur 
Groep 7,8 heeft 5 juni een primeur gehad. Met behulp van een gps-route op hun mobiel hebben ze een 
stukje van een historische route in Gieten gelopen. Op de historische plek (bv. oude gemeentehuis aan 
de Brink 17) kregen ze via de mobiel-app in beeld en geluid informatie over deze plek. Een nieuwe 
manier van geschiedenis beleven? Misschien wel. Erg interessant om te doen. 
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Cultuurmenu en erfgoed. 
Groep 1 en 2 zijn woensdag 13 juni naar de molen “De Hazewind” in Gieten geweest. Dit bezoek past in 
het erfgoedproject “De Molenmuis”. 
 

Schoolfotograaf. 
Dinsdag 12 juni zijn alle kinderen op de foto gezet door foto Krüger. Vandaag (dinsdag 26 juni) krijgen de 
kinderen de inlogflyers mee en kan men de foto’s bestellen. 

 
 

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 17 juli a.s. 
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Nieuws van de bieb:  

Lezen in de vakantie is leuk én slim!  

Het einde van het schooljaar komt in zicht en de zomervakantie lonkt. Heerlijk natuurlijk, maar 

vaak lezen kinderen in de vakantie minder dan normaal. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die 

in de vakantie niet lezen, na de vakantie een terugval in leesontwikkeling hebben 

Hoe voorkom je die zomerdip?                                                                                              

Door in de zomervakantie samen met je kind regelmatig te lezen. Zo kom je aan leuke boeken: 

 Lenen in de plaatselijke bibliotheek. Kijk voor openingstijden en het reserveren van boeken 

op www.bibliothekendrenthe.nl 

 Geen ruimte voor een grote stapel boeken in de koffer? In de VakantieBieb staan ruim 30 

e-books voor de jeugd! De app is gratis te downloaden via www.vakantiebieb.nl.  

 Nog meer ebooks vind je op www.onlinebibliotheek.nl/ebooks. Hiervoor moet je wel lid zijn 

van de Bibliotheek, tot 19 jaar is dat gratis. 

 Lekker in een hangmat luisteren naar een boek? Dan biedt de LuisterBieb uitkomst. Ga 

naar www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb 

Boekentip onderbouw: Jozua Douglas ‘Wout en Rik - De broers Grombek’. 
Spannend en grappig ridderverhaal over Wout en zijn bange vader Rik. Tovenaar 
Sam Salabim heeft de hulp nodig van ridder Rik en zijn zoon Wout. De gemene 
tovenaar Grajes Grombek heeft samen met zijn broer Griebus de rover zijn 
toverketting gestolen. Deel uit de serie Boeken Over Jongens*.  

Boekentip bovenbouw: Annet Schaap ‘Lampje’. Dit is een verhaal over de zee. 
Over geheimzinnige zeewezens en woeste piraten. Over het Zwarte Huis van de 
Admiraal, waarvan ze zeggen dat er een monster woont. Over een grijze vuurtoren 

op een eiland dat nog net vastzit aan het vaste land. Over Lampje, de dochter van 
de vuurtorenwachter, die iedere avond de eenenzestig treden beklimt om het licht 
aan te steken. Over een stormachtige avond, waarop de lucifers op zijn en alles 
misgaat. Maar vooral over dapper zijn en meer kunnen dan je ooit had gedacht. 
Vanaf 9 jaar 
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