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Nieuwsbrief 23 mei 2019 
 
Jarigen in de maand juni zijn: 
 

   
 

Datum   Naam   Groep  
02-06   Jelte   5 
06-06   Jorry   7 
10-06   Daphne  4 
12-06   Emilia   4 
16-06   Jorik   3 
17-06   Wilson   2 
17-06   Wiebe   7 
19-06   Mila   5 
23-06   Dycke   2 
 

Agenda. 
27 mei   juf Linda Strijk jarig 
28 mei   schoolreis groep 5 naar Dinoland 
 
Hemelvaart en Pinkstervakantie van 30 mei t/m 10 juni 
 
5 juni    verjaardag meester Bertil Siegers 
11 juni   voorlichting door boswachter Martijn Harms (goede doel) 
14 juni   meesters- en juffendag 
15 juni   oud papier 
17 juni   studiedag (kinderen vrij) 
17 juni   ouderraadsvergadering 
20 juni   schoolreis groep 1,2 naar Nienoord 
21 juni   schoolfeest Jimm’s (20.00 uur) 
24 t/m 26 juni   schoolreis groep 8 naar Ameland 
24 juni   medezeggenschapsraadsvergadering 
27 juni   goede doel sponsorloop 
27 juni   oudergesprekken 
2 juli    oudergesprekken 
1 en 2 juli   schoolreis groep 7 naar De Klonie 
8 juli    ouderraadsvergadering 
10 juli    rapport mee 
11 juli    afscheid meester Freddie van Dijk 
20 juli    oud papier 
 
Zomervakantie van vrijdagmiddag 12.00 uur 12 juli tot en met vrijdag 23 augustus. 
 

Goede doel. 
Dicht bij huis? Jazeker. Onder het motto “wij helpen de natuur een handje” gaan 
we in samenwerking met StaatsBosBeheer insectenhotels sponsoren. We 
hebben de actie, in samenspraak met boswachter Martijn Harms als volgt 
ingedeeld:  
Dinsdag 11 juni komt Martijn Harms een korte voorlichting geven in alle groepen 

over dit natuurproject (groep 6, op schoolreis, krijgt donderdags de info) en krijgen de kinderen de 
begeleidende brief en sponsorkaart mee om zoveel mogelijk sponsoren op te zoeken. De sponsorkaart 
met namen van sponsoren moeten ze uiterlijk 21 juni weer inleveren. De sponsorloop wordt gehouden 
op donderdagmiddag 27 juni rondom school en schoolterrein.   
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Van de opbrengst wordt materiaal e.d. aangeschaft voor het bouwen van insectenhotels: voor en door 
alle kinderen te bouwen op dinsdagmorgen 9 juli (hun eigen!!) en een grote voor in de buurt van de 
school (bouw en plaatsing in eerste week van september). Als er nog voldoende geld is wordt er ook 
nog een groot insectenhotel gebouwd voor in een naburig natuurgebied. 
 

Andere tijden. 
Na de zomervakantie starten we met het “5 gelijke dagen” model. Hiervoor is maandag 18 mei een 
werkgroep met mr en ouders bijeen geweest om invulling te geven aan pauze, speelplaats, e.d. 
Hierover komt binnenkort een nieuws/infobrief. 
 

Schoolfeest. 
Jaarlijks spelen de kinderen van groep 8 en 7 een musical 
tijdens het schoolfeest. Al lange tijd zijn de kinderen onder 
leiding van meester Bertil Siegers druk bezig met de 
voorbereidingen en wordt er veel geoefend in het speellokaal. 
Ook het decor, kleding e.d. krijgt langzamerhand vorm.  
Donderdagmiddag 20 juni treden ze op voor de kinderen van 
groep 3 t/m 6 in zalencentrum Jimm’s. 
En dan is het zover: vrijdag 21 juni om 20.00 uur in 
zalencentrum Jimm’s, start het spelen van de musical “Gewoon 
Super” en start ook het schoolfeest 2019. Na het spelen wordt 
de feestavond vervolgd met een polonaise en aansluitend is er 
dan nog muziek door een dj.  
 

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 27 juni a.s. 
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