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Nieuwsbrief 27 november 2018 
 
 
Jarigen december (naam + groep) 
01 december Sietse  8 
04 december Kim 6 
05 december Lisa 8 
05 december juf Nathalie 
07 december Loeka 7 
07 december Dinand 7 
09 december Ramon 8 
10 december Dylan 3 
11 december Benthe 7 
13 december Meester Freddie van Dijk 
18 december Myrthe 5 
25 december Lianne 4 
28 december Aiyana 6 
28 december juf Esther 
28 december Gerda (administratie)  
30 december Will 7 
         

Agenda december 
05 december Sinterklaasfeest 
06 december Ouderraadsvergadering 
10 december Medezeggenschapsraadsvergadering 
15 december Oud papier 
20 december Kerstviering (vanaf 16:30 uur Kerstmarkt voor ouders achter de school,  
     vanaf 17:00 uur hebben de kinderen een Kerstdiner in de klas) 
21 december start de kerstvakantie om 12:00 uur. Deze duurt tot en met vrijdag 4 januari. 
 
 
Welkom op de Bonnerschool. 
In groep 1 is Vera begonnen. Welkom Vera en veel plezier bij ons op school! 
 
 
KiVa ouderavond. 
Dinsdagavond 20 november waren ongeveer 50 ouders en leerkrachten verzameld in het speellokaal. 
Hier gaf Freek Velthausz (KiVa-medewerker) een fijne inkijk in het begrip KiVa. Vele zaken kwamen aan 
de orde, gericht op het samen creëren van een veilige, gezonde, leuke school. Iets wat we samen 
moeten doen: leerlingen, ouders, leerkrachten.  
Deze ouderavond was het vervolg op de starttraining voor leerkrachten (10 oktober) en de officiële 
opening op 31 oktober door kinderen en leerkrachten. Om de inhoud van deze avond hier te beschrijven, 
gaat wat ver, maar praat eens met iemand, die er is geweest of met een van de leerkrachten. Ook uw 
kind kan vast al het een en ander hierover vertellen.  
Op het ouderportaal staan nog enkele foto's. 
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Nationaal schoolontbijt      
Op woensdag 7 november zijn we de dag gestart met een heerlijk ontbijt.  
 
 
IVN-project water!! 
Woensdag 14 november waren de ontdekpaden over “water” uitgezet in het speellokaal. Eerst waren de 
kinderen van groep 7, 8 aan de beurt, gevolgd door de groepen 5 en 6. Na de pauze begeleide groep 7 
de kinderen van groep 3,4 en de kinderen van groep 8 begeleiden de kinderen van groep 1,2. Een erg 
inspirerende ochtend voor alle kinderen. 
 

          
Sinterklaas. 
7 november zijn de verlanglijstjes bij de kinderen van groep 1,2 en 3,4 gebracht. De kinderen hadden een 
week de tijd om het lijstje weer in te leveren, zodat Sint aan de slag kon. De kinderen van de groepen 5 
t/m 8 helpen Sint een handje. Zij hebben 20 november “lootje” getrokken.  
Woensdag 5 december verwachten we rond half negen Sint en Pieten bij de Bonnerschool. 
 
Kerst. 
Na het Sinterklaasfeest, volgt natuurlijk het Kerstfeest. De ouderraad heeft geregeld, dat er een grote 
kerstboom op het plein komt en ook in alle groepen komen er kerstboompjes en versieringen. Donderdag 
20 december vieren we dan het kerstfeest met achter school een kerstmarkt voor alle ouders en andere 
belangstellenden. In de lokalen genieten de kinderen vervolgens van het kerstdiner. 
 
 

 
Volgende nieuwsbrief  

 
 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 18 december a.s. 
 

 
 
 


