
                      
 

                                             Postbus 4 (Bonnen 29)  9460 AA Gieten 

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

Nieuwsbrief 28 maart 2019 
 
Jarigen in de maand april zijn: 
 

   
 

Datum   Naam   Groep  
02-04   Stan   7 
06-04   Senn   1 
08-04   Jonathan  3 
14-04   Lynn   4 
15-04   Babet   4 
18-04   Eva   4 
23-04   Tomas   3 
25-04   Robin   3 
26-04   Daan   2 
26-04   Lena   5 
26-04   Rianne   7 
  

Agenda. 
29 maart   groep 7,8 gastles in het kader van “De week van het geld” door medewerkers  
    Rabobank. 
1, 8 en 15 april  gymlessen in het teken van volleybal (specifiek groep 3,4; ook 5 t/m 8 heeft er extra 

aandacht voor);afsluiting woensdagmiddag 17 april (6, 7, 8) en 24 april (3, 4, 5). 
2 april  groep 7,8 rond het project Moviemakers af met het presenteren van gemaakte  

films. 
3, 10 en 17 april  groep 6 muziekproject “Windkracht 6” (afsluiting op dinsdagavond 23 april om 

19.00 uur) 
8 april    ouderraadsvergadering 
10 april   schoolvoetbal (o.v.b.) 
11 april   Jeugdtheater Tikotaria (’s morgens groepen 3, 4 en 5;’s middags groepen 6,7 en 8) 
12 april   Koningsspelen met ontbijt. 
13 april   juf Christina Panjer jarig 
16, 17 en 18 april  cito eindtoets groep 8. 
19 t/m 22 april  paasvakantie 
20 april   oud papier 
23 april   groep 7,8 naar het Veenmuseum 
27 april t/m 3 mei  meivakantie 
27 april   Koningsdag 
4 mei    dodenherdenking 
5 mei    bevrijdingsdag 
 

Vertrek leerling. 
Nathalie uit groep 7 is verhuisd naar de Heetkamp en geswitched naar OBS Gieten. We wensen haar 
veel plezier en succes op haar nieuwe school. 
 

Tevredenheidspeilingen.  
Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor onze school belangrijk 
om te weten wat u van de school vindt. We willen daarom binnenkort een 
tevredenheidsonderzoek bij u afnemen, om een indruk te krijgen waar wij het 

als school goed doen en wat er nog beter kan. Het onderzoek wordt afgenomen via Vensters. De 
vragenlijst van Vensters is anoniem, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. De resultaten van het 
tevredenheidsonderzoek publiceren we vervolgens op Scholen op de kaart.   
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Daarmee kunnen ook toekomstige ouders uw mening zien. Daarnaast worden de resultaten gebruikt voor 
het schrijven van het schoolplan 2019-2023, waarin de veranderingen en verbeteringen van OBS Bonnen 
worden beschreven.  
A.s. dinsdag 2 april ontvangt u via het ouderportaal een uitnodiging voor het invullen van de 
oudertevredenheidspeiling. We vragen u vriendelijk om per gezin één vragenlijst in te vullen. We hopen 
op uw medewerking. Naast het tevredenheidsonderzoek onder ouders, gaan we ook de leerlingen van 
groep 6, 7 en 8 binnenkort, anoniem, een enquête laten invullen. De resultaten hiervan worden met u en 
de kinderen gedeeld en worden ook op Scholen op de kaart gepubliceerd. 
 

Incasso schoolreisgeld. 
De incasso voor het schoolreisgeld zal worden uitgevoerd in 2 termijnen op 4 april en 2 mei 2019. 
Onderstaande bedragen zullen op bovengenoemde data worden afgeschreven. 
 

1e termijn 2e termijn 
Groep 1  € 12,50  € 12,50 
Groep 2  € 12,50  € 12,50 
Groep 3  € 12,50  € 12,50 
Groep 4  € 12,50  € 12,50 
Groep 5  € 15,00  € 15,00 
Groep 6  € 17,50  € 17,50 
Groep 7  € 17,50  € 17,50 
Groep 8  € 35,00  € 35,00 
 
Incassant ID: NL24ZZZ040720560000 
 
Machtiging: Naam van uw kind 
Omschrijving: 1e/2e termijn schoolreis 
 
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. 

 

NL-doet. 
Vrijdagmiddag 15 maart en zaterdag 16 maart heeft de ouderraad deelgenomen aan de 
vrijwilligersactie NL-doet. Gezamenlijk is de zolder eerst leeggehaald, daarna voorzien 
van nieuwe vloerplaten en vervolgens weer ingericht. Een hele klus, die prima is 
uitgevoerd. Compliment aan alle medewerkers!! 
 

Paaseitjes-actie 2019. 
Maandag 25 maart hebben alle kinderen een brief en bestellijst meegekregen om zoveel mogelijk 
bestellingen op te halen voor paaseitjes. 1 april worden de lijsten weer ingeleverd en van woensdag        
3 april t/m dinsdag 9 april worden de bestelde eitjes uitgeleverd en betaald. 
Dinsdag 9 april vindt dan de afrekening plaats. Natuurlijk hopen we ook dit jaar 
weer op een mooie opbrengst, waarmee er weer nieuwe spel- en 
speelmaterialen voor binnen en buiten kunnen worden aangeschaft.  
 

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 25 april a.s. 
 

 
 
 
 

mailto:administratie.bonnen@primah.org
http://www.bonnerschool.nl/

