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Nieuwsbrief 28 februari 2019 
 
Jarigen in de maand maart zijn: 
 

   
 

Datum   Naam   Groep  
01-03   Björn   3 
03-03   Mart   1 
03-03   Fleur   8 
08-03   Merijn   1 
12-03   Jayden  4 
16-03   Noa   7 
19-03   Sven   1 
24-03   Lieke   1 
25-03   Storm   2 
29-03   Mirte   5 
29-03   Jasmijn  8 
30-03   Féline   1 
31-03   Samantha  7 
  

Agenda. 
4 maart   ouderraadsvergadering 
7 maart  luizencontrole 
12 maart   bluesvoorstelling groepen 5 en 6 in C+B museum Grolloo 
13 maart   voorlezen in het Drents 
13 maart   boomplantdag groep 7,8 
15 maart   staking! (kinderen vrij).  
15,16 maart   NL-doet 
16 maart   oud papier 
18 maart   medezeggenschapsraadsvergadering 
20 maart   start groep 6 met het muziekproject “Windkracht 6” 
21 maart   groep 5 naar “De Kluis” in Eext 
25 maart   start paaseitjes-actie 2019 
27 maart   Onderwijs Ontmoetings Dag Stichting Primah (kinderen vrij) 
29 maart   groep 7,8 gastles door “bank voor de klas” (over geldzaken). 

 
Welkom op de Bonnerschool. 
Er starten vier nieuwe leerlingen in groep 1. Noah, Mart, Merijn en Sven van harte welkom en veel plezier 
bij ons op school! 
 
Andere schooltijden. 
Voor de voorjaarsvakantie hebben de ouders, verzorgers van de leerlingen van groep 1 t/m 7 de 
gelegenheid gehad om te stemmen voor/tegen het 5 gelijke dagen model. Met een deelname van 95% (!) 
waarvan 80% voor het 5 gelijke dagen model is, is er een duidelijke keuze gemaakt. Van hieruit wordt er 
nu verder gekeken door directie en medezeggenschapsraad om hier verder invulling aan te gaan geven. 
Wordt dus vervolgd.  

 
Nieuwe kleuren. 
In de voorjaarsvakantie zijn wanden van de lokalen van groep 5 en 6 geverfd (wit en een 
blauwe wand bij het digibord). Begin volgende week (4 en 5 maart wordt het 
tussenliggende tso-lokaal ook geverfd).  
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Stagiaires. 
Juf Noor Pierens heeft in februari haar stage-periode in groep 5 
afgesloten. Zij maakt nu elders haar studie af. Veel succes! 
Juf Joana van Oostenbruggen heeft na haar start in groep 6, de 
afgelopen periode in groep 1,2 stage gelopen.  
Na de voorjaarsvakantie is zij begonnen in groep 7,8 en loopt daar 
haar eindstage.  

 
Personeel. 
De vacature vakleerkracht gymnastiek is tot de zomervakantie ingevuld met meester Lammert Grooten. 
Hij geeft elke maandagmorgen les aan de groepen 7,8 en 3,4 en 5 en 6.  Welkom en een fijne tijd op de 
Bonnerschool. 
Voor de administratie komt vanaf donderdag 28 februari a.s. Janine Nienhuis weer bij ons op school de 
administratie doen. Zij heeft hiervoor in Eext de zaken waargenomen. In diezelfde tijd heeft Gerda Hebels 
bij ons de administratie gedaan. Zij begint nu in Eext. Gerda, bedankt en Janine, welkom terug. 
Verder heeft meester Freddie van Dijk aangegeven om op 1 augustus 2019 met keuze-pensioen te gaan. 

 

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 er te vinden op onze website: www.bonnerschool.nl 
 

 

Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief ontvangt u donderdag 28 maart a.s. 
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