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Nieuwsbrief 1 november 2018
Jarigen in de maanden september, oktober
en november zijn:
Datum
Naam Groep
04 september Ayasha 4
05 september Thijs
2
06 september Lianne 1
11 september Pascal 3
15 september Hanna 7
17 september Rens
1
19 september Jente
3
20 september Suzanne 7
22 september Stijn
7
23 september Gabriëlla 8
26 september Isa
2
26 september Elyezel 5
30 september Stijn
6
01 oktober Minke
06 oktober Mats
12 oktober Jayden
13 oktober Romy
14 oktober Tycho
19 oktober Nick
21 oktober Loïs
28 oktober Rosalie
29 oktober Brent

5
6
6
6
3
7
5
2
7

01 november Scott 5
06 november Senna 3
10 november Lenn 6
10 november Anita 6
11 november Jaylani 5
11 november Selena 6
15 november Nout 1
16 november Jayden 4
26 november Tatiana 7

Agenda tot en met december
31 oktober: start KiVa
01 november: voorlichting vo-scholen in de obs Gieten
01 november: luizencontrole
06 november: ouderraadsvergadering
07 november: nationaal schoolontbijt
11 november: juf Annet Eling jarig
14 en 19 november: groep 8 oudergesprekken; voorlopig advies VO
14 november: ivn-project water
17 november: oud papier
19 november: medezeggenschapsraadsvergadering
20 november: ouderavond KiVa
5 december: Sinterklaas
5 december: juf Nathalie van der Velde jarig
6 december: ouderraadsvergadering
10 december: medezeggenschapsraadsvergadering
13 december: meester Freddie van Dijk jarig
15 december: oud papier
20 december: Kerstviering
28 december: juf Esther Wietzes jarig
Kerstvakantie van 21 december (12.00 uur) t/m 4 januari 2019.

0592-262158

Welkom op de Bonnerschool.
Dit schooljaar zijn er 3 nieuwe leerlingen gestart op school. Lianne, Rens en Eliza in groep 1. We wensen
ze een fijne tijd toe op de Bonnerschool!

Fietskeuring.
Dinsdag 2 oktober zijn de fietsen van de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gekeurd
door enkele ouders van school onder toeziend oog van een medewerker van Veilig
Verkeer Nederland. De afgekeurde fietsen zijn op dinsdag 16 oktober herkeurd.
Meester Jan Joling met pre-pensioen.
Meester Jan Joling is met ingang van 1 augustus 2018 met pre-pensioen gegaan. Niet helemaal een vrije
keuze, maar door luisteren naar je lichaam ingegeven. Woensdagmiddag 10 oktober heeft Jan afscheid
genomen van school en de stichting Primah. Onder het genot van koffie/thee met gebak is er een
informeel afscheidsmoment geweest. Directeur Freddie van Dijk sprak Jan toe over de vele taken en
zaken, die hij voor de Bonnerschool heeft uitgeoefend. Jan begon als leerling van de school, later als
leerkracht, als adjunct, als ict-er en afsluitend als social media coach. Eén project, dat er uitspringt is het
Hunebedproject in 2000 geweest. Jan was hier mede-initiator van en wees eerlijk: welke school heeft er
nu een hunebed op het schoolplein? Namens kinderen, ouders en leerkrachten kreeg Jan een
helikoptervlucht aangeboden boven Nieuw-Zeeland (de vlucht daarheen regelt Jan zelf) en een bos
bloemen . Vervolgens sprak directeur-bestuurder Saakje Berkenbosch nog meer lovende woorden tegen
Jan, vooral over het functioneren na het ziek worden met als kroon op die inzet het social media
coachschap. Dit heeft Jan op vele scholen van de stichting gegeven. De lovende woorden gingen
vergezeld van een waardebon en een bos bloemen.
Jan, bedankt voor ruim 40 jaar inzet voor de Bonnerschool en geniet (samen met je Coby) van de jaren,
die nog komen!!
Dankwoord Meester Jan
Ik wil de Bonnerschool, de ouders, kinderen en personeel, ouderraad en medezeggenschapsraad heel hartelijk
danken voor de hele fijne tijd die ik er altijd heb beleefd en voor het mooie cadeau!!
De Bonnerschool: het was een fantastische tijd!!

Groet, Jan Joling.

Personeel.
In de herfstvakantie is juf Fenna Weijer aan de voet geopereerd. Zij wordt vervangen op
maandag en dinsdag door juf Nathalie van der Velde en door juf Linda Strijk op de woensdag.
We wensen juf van harte beterschap.
Incasso schoolfonds
De incasso voor het schoolfondsgeld zal worden uitgevoerd op 15 november 2018. Net als
voorgaande jaren bedraagt de bijdrage € 15,00 per kind.
Incassant ID: NL24ZZZ040720560000
Machtiging: Naam van uw kind
Omschrijving: Schoolfonds
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.

KiVa: samen maken we er een fijne
school van!
KiVa (Fins voor leuk/fijn) is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale
veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert
de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale
veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel
en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’

Woensdag 10 oktober hebben de leerkrachten de eerste starttraining gevolgd onder leiding van Freek Velthausz.
Na deze inspirerende dag zijn we met vele indrukken en ideeën aan de slag gegaan.
Woensdag 31 oktober om 12.00 uur hebben we een officiële start gemaakt als KiVa-school, die werkt aan:








het verbeteren van school- en leerklimaat;
de leeropbrengsten verhogen en leerprestaties verbeteren;
het welbevinden van de leerlingen verhogen;
effectief zijn in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomen en verminderen;
leerkrachten vaardigheden aanleren om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.

Woensdag 31 oktober om 12.00 uur hebben we een officiële start gemaakt als KiVa-school. Hiervoor zijn 15
groepjes gevormd met de kinderen van groep 1 t/m 8 door elkaar. De kinderen van groep 7,8 zijn spelleider. Elk
groepje had een opdracht, die past in de beleving van KiVa: blinde draak, naam noemen-bal gooien, gevoelens
uitbeelden en doorgeven, in een gesloten kring door een hoepel gaan, een beweging kopiëren. Na een korte
toespraak door juf Annet (samen met juf Jannie en juf Fenna vormen zij het KiVa-team) hebben we de KiVa-vlag
gehesen. Hierna hebben de kinderen de groepsopdrachten uitgevoerd. Daarna kregen de kinderen van de
onderbouw een kiva-sleutelhanger met lichtje en de kinderen van de bovenbouw een kiva-pen.
Op het ouderportaal staan de eerste nieuwsbrieven. In de groepen gaan we de komende maanden aan de slag
met het bijbehorende programma.
Dinsdag 20 november a.s. is er een kiVa-ouderavond gepland van 19.00 – 21.00 uur (uitnodiging volgt).

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u 27 november.

