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Nieuwsbrief 25 april 2019 
 
Jarigen in de maand mei zijn: 
 

   
 

Datum   Naam   Groep  
07-05   Lenthe   5 
10-05   Lena   8 
15-05   Bas   1 
16-05   Liselotte  3 
23-05   Sven   8 
24-05   Remco   6 
25-05   Leroy   3 
30-05   Marit   8 
 

Agenda. 
29 april t/m 3 mei  Meivakantie  (27 april Koningsdag, 4 mei dodenherdenking,  

 5 mei Bevrijdingsdag) 
8 mei    vergadering floralia-commissie 
11 mei   Run van Gieten  
11 mei   Petro (conciërge)jarig  
13 mei   ouderraadsvergadering 
16 mei   schoolreis groep 3,4 naar Appelscha 
18 mei   oud papier 
20 mei   medezeggenschapsraadsvergadering 
21 mei   schoolfotograaf Krüger 
22 mei   schoolzwemwedstrijden in zwembad Zwanemeer 
27 mei   juf Linda Strijk jarig 
28 mei   schoolreis groep 5 naar Dinoland 
 

Hemelvaart en Pinkstervakantie van 30 mei t/m 10 juni. 
  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Schoolreizen: 
16 mei   groep 3,4 naar Appelscha 
28 mei   groep 5 naar Dinoland 
11 en 12 juni   groep 6 naar De Klonie 
20 juni   groep 1,2 naar Nienoord 
24 t/m 26 juni   groep 8 naar Ameland 
1 en 2 juli   groep 7 naar De Klonie. 
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Herdenking. 
Woensdagmorgen 24 april verzamelden de kinderen en leerkrachten van groep 7,8 zich na de pauze 
bij het beeldje ter nagedachtenis aan Sara Meijer. Het verhaal van Sara is te vinden op 
www.kampwesterbork.nl 
Na een korte toespraak door meester Freddie van Dijk, legden Stijn en Maurien namens de kinderen 
twee mooie bloemstukjes (met dank aan van Seijen Bloemen) aan de sokkel van het monumentje. Na 
het lezen van het gedicht “Bescherming” vertelden Will, Wiebe, Milan en Gabriëlla met hun eigen 
woorden hun gevoel. Zie ook bericht op het ouderportaal. 

 

Enquete. 
In april zijn de leerlingenquetes voor de kinderen uit groep 6, 7 en 8 
afgenomen. Na de meivakantie volgt hiervan de uitslag. 

 
Ook zijn de ouders in de gelegenheid geweest om tot en met 25 april de 
ouderenquete in te vullen (zie hiervoor het bericht van 2 april in het ouderportaal 
en mailbericht van 18 april jl. voor de juiste link) 

Er is nog niet voldoende gereageerd, dus dat kan vandaag nog!!  
Ook hiervan komen de gegevens na de meivakantie. 
 

Personeel. 
Woensdag 10 april heeft juf Fenna Weijer een nieuwe heup gekregen. Vrijdags was ze al weer thuis. 
Op dit moment is ze herstellende en weer aan het opbouwen. Succes Fenna!! 
De vervanging wordt gedaan door juf Nathalie van der Velde (maandag en dinsdag) en juf Linda Strijk 
(woensdag 8 mei). Voor de overige woensdagen (15, 22, 29) in mei zoeken we nog vervanging. 
 

Centrale Eindtoets. 
16, 17 en 18 april hebben de kinderen van groep 8 zich gebogen over de opdrachten van de eindtoets 
cito. Na de meivakantie komt daarvan de uitslag binnen. 
 

Oud papier. 
Zaterdag 18 april is er bijna 10.000 kg opgehaald! Geweldig. De volgende ophaaldag is zaterdag 18 
mei. Iedereen bedankt voor de inzet. 
 

Eitje tik. 
Nieuw op de Bonnerschool: eitje tik. Onder het zingen van het liedje Rikke 
tikke tik, Jij en ik, Eitje groot en eitje klein, Wie zal hier de koning zijn? 1-2-3-
TIK!! is er ’s morgens in elke groep een koning/koningin gekroond! ‘s Middags 
werd er op het plein in de aanwezigheid van (groot)ouders, belangstellenden 
en alle kinderen gestreden om de titel. Uiteindelijk ging Jan uit groep 7 met de 
eer strijken. Hij mag zich een jaarlang eitje-tik-koning van de Bonnerschool noemen!! 
 

Verven. 
In de voorjaarsvakantie zijn de voorste drie lokalen voorzien van een frisse verflaag. In de meivakantie 
worden de deuren, de gang en het halletje (bij de zij-ingang) geverfd. 
 

Run van Gieten op 11 mei. 
11 april heeft u via het ouderportaal een bericht ontvangen over de Run van Gieten. Aanmelden kan 
via https://www.runvangieten.nl/  
Kinderen die zich (laten) aanmelden voor 1 mei, lopen met een startnummer met voornaam. 
 

Redactie Nieuwsbrief. 
De redactie wordt gevormd door Freddie van Dijk en Janine Nienhuis. Kopij kan ingeleverd worden via 
mail (administratie.bonnen@primah.org) 
Veel informatie is er te vinden op onze website: www.bonnerschool.nl 

 
 

Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief ontvangt u donderdag 23 mei a.s. 
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