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Nieuwsbrief 18 december 2018
Jarigen januari
3 januari:Yern 5
7 januari:Tania 6
16 januari: Lars 5
17 januari: Aline 6
20 januari: Lotte 5
20 januari: Dieuwke 6
26 januari: Babette 3
28 januari: juf Fenna Weijer
29 januari: Annemiek 7

Agenda januari
7 januari: start school
10 januari: luizencontrole
11 januari: denksportmiddag (groep 5 t/m 8)
19 januari: oud papier
21 januari: medezeggenschapraadsvergadering
29 januari: ouderavond andere tijden
31 januari: project Fiets Veilig (groep 7,8)

Welkom op de Bonnerschool.
In groep 1 zijn Ellen en Cecile begonnen. Welkom en veel plezier bij ons op school!

Andere schooltijden
In het afgelopen jaar hebben een vijftal scholen van de stichting Primah gekozen voor andere
schooltijden, dan de huidige. Zij hebben gekozen voor het 5 gelijke dagen model. Binnen de
Bonnerschool hebben we hier als personeel naar gekeken, is het besproken met de
medezeggenschapsraad en willen we de ouders/verzorgers ook meenemen in de verkenning om te
komen tot een keuze: huidig model of 5 gelijke dagen. Hiervoor zal er in januari informatie naar u
toekomen, en wordt er nog een ouderavond georganiseerd.

Sinterklaas
Nadat de kinderen woensdagmorgen 28 november allemaal wat lekkers in hun vak/schoentje vonden,
duurde het nog 1 week en dan …... woensdagmorgen 5 december. We kijken vanaf het schoolplein naar
alle kanten en zien dan een bestelbusje aankomen met Bert van de Groene Vakwinkel en naast hem zit
Sinterklaas. Maar …. geen Pieten? Nadat Sint is uitgestapt krijgen we het verhaal te horen. Sint moest
nog een cadeautje zoeken en is daarbij zijn Pieten kwijtgeraakt, dus vandaag maar zonder …....... Met
groot kabaal rollen er twee Pieten uit de laadruimte van de bestelbus. Gelukkig iedereen weer blij. Op het
podium worden Sinterklaas en Pieten welkom geheten. Sinterklaas neemt het woord. Hij had van de
ouderraad gehoord, dat de school wel graag een vlag zou willen hebben en wat had hij nu meegebracht?
Een vlag met het logo van de school. De vlag ging gelijk in top. Prachtig. Daarna was er feest in het
speellokaal voor de kids van groep 1,2. Daarna waren de kids van groep 3,4 aan de beurt en aan het
eind van de ochtend bezochten ze de groepen 5 en 6 en 7,8 in het eigen lokaal. Voor alle kinderen waren

er presentjes en wat lekkers. Ook de meesters en juffen werden niet vergeten. Een hele fijne
Sinterklaasviering eindigde met de woorden: “Bedankt en tot volgend jaar!!”
Kerst
Een dag na Sinterklaas plaatst de ouderraad een grote kerstboom op het schoolplein en worden alle
groepen voorzien van een kerstboompje in de klas. Ook versiert de ouderraad de gang met sfeervolle
verlichting en een “stalletje” in de mediatheek. Alle werkjes zijn in deze tijd gelinkt aan de kerst. Kinderen
bedenken samen een kerstmenu (voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht) en verdelen dat, zodat alle
ouders iets maken voor het kerstdiner op donderdag 20 december a.s. Tijdens het kerstdiner organiseert
de ouderraad een kerstmarkt achter school met lekkere hapjes en drankjes voor alle ouders en andere
belangstellenden (aanvang half vijf en we eindigen rond de klok van zes).
Kerstvakantie
Vrijdagmorgen, 21 december, begint om 12 uur de kerstvakantie.
Wij zien iedereen maandag 7 januari graag weer op school!

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 29 januari 2019.

Namens Ouderraad, medezeggenschapsraad en personeel OBS Bonnen:

