
 

 

 

Dit jaar komt de schoolgids wat later dan u gewend bent. In verband met de wisseling van directeur 
is er wat meer tijd nodig om de schoolgids helemaal goed in orde te krijgen. We bieden u de nieuwe 
schoolgids graag in september 2019 aan.   

Om het schooljaar toch goed te kunnen starten, zetten we in deze bijlage de belangrijkste punten 
nog even voor u op een rijtje. Niets nieuws als het goed is, maar wel even handig bij elkaar.  

Voor nu alvast een hele fijne zomervakantie en tot in augustus,  

 

Het team van de Bonnerschool 

 

Groepsindeling en bezetting 
 
We starten het schooljaar met 5 groepen (met instemming van de MR) en de volgende bezetting: 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 Groep 1-2 
20 leerlingen Fenna Esther Esther Fenna Fenna 

Groep 3-4 
26 leerlingen Jannie Jannie Jannie Christina Christina 

Groep 5-6 
31 leerlingen Janet Janet Linda Linda Janet 

Groep 7 
18 leerlingen Annet Annet Annet Stefan Annet 

Groep 8 
22 leerlingen Bertil Bertil Bertil Bertil Linda 

 

 Juf Esther Wietzes doet haar taken als ib-er op maandag en vrijdag. 
 Juf Suzan Wüstefeld geeft als vakleerkracht gymnastiek les op de maandag. 
 Juf Aletta Mensingh (onderwijs assistent) geeft in meerdere groepen ondersteuning. 
 Janine Nienhuis doet de administratieve ondersteuning.  
 Meester Jelle Elzinga vervult de directie-taken.  

 
 

   
  



5-gelijke-dagenrooster 
 
Zoals u al in de eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, starten we het komende schooljaar met 
het 5-gelijke-dagenrooster. Dit zal voor iedereen even wennen zijn, maar we vertrouwen er op dat 
het een groot succes wordt. 

Het rooster ziet er als volgt uit:  
 

08.30 – 10.00 uur Onderwijstijd 

10.00 – 10.15 uur Kleine pauze 

10.15 – 11.45 uur Onderwijstijd 

11.45 – 12.00 uur Eten in de klas 

12.00 – 12.30 uur Grote pauze 

12.30 – 14.00 uur Onderwijstijd 
  

Het team heeft om 08.00 uur kort overleg in de teamkamer. Vanaf 8.15 uur loopt er een leerkracht 
op het plein, kunnen de kleuters (groep 1-2) naar binnen worden gebracht en is er een ouder 
verkeersbrigadier. Om 08.25 uur wordt de bel geluid en komen de leerlingen naar binnen (en gaan de 
ouders van 1,2 naar buiten). Om 08.30 uur starten we met de lessen.  

Tijdens de 10.00 uur pauze lopen er 2 leerkrachten op het plein.  

Om 11.45 uur wordt er gezamenlijk gegeten in de klas met de eigen leerkracht. Van 12.00 – 12.30 
uur is dan de grote pauze. Op zowel het kleuter- al grote plein is voldoende toezicht aanwezig tijdens 
deze grote pauze. 

Wat nemen de leerlingen mee?  
Voor de pauze van 10.00 uur fruit en groente/rauwkost. Eten/drinken voor de lunch van 11.45-12.00 
uur. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen gezond eten en dat we met z’n alle rekening houden 
met het milieu, zie hiervoor ook de nieuwsbrief van afgelopen mei over het 5-gelijke-dagen-model.  

 

 

 

 

 

 

 

   
  



Vakantie, vrije dagen en belangrijke data in de eerste maand 
 
In de laatste week van de vakantie vullen we de kalender van het ouderportaal met alle belangrijke 
data. Om toch goed van start te kunnen volgen hier alvast de belangrijkste data voor de start van het 
schooljaar: 

 

Vakantie Van t/m 

Herfstvakantie 21-10-2019 25-10-2019 

Kerstvakantie 23-12-2019 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie 17-02-2020 21-02-2020 

Paasvakantie 10-04-2020 13-04-2020 

Meivakantie 27-04-2020 08-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 22-05-2020 

Pinksteren 01-06-2020  

Zomervakantie 06-07-2020 14-08-2020 

Studiedagen – Leerlingen vrij! 

Studiedag 09-09-2019  

Studiedag 23-01-2020  

Studiedag 20-05-2020  

Belangrijke data in de eerste maand 

Eerste schooldag 26-08-2019  

Open huis 02-09-2019  

Floralia 27-09-2019  
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