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Nieuwsbrief - augustus 2019

Nieuws over het team 

 

 Juf Fenna is weer volledig hersteld en start dit 

schooljaar in groep 1 & 2. 

 

 Juf Jannie kan helaas nog niet starten. Juf Iris zal 

haar vervangen op de maandag, dinsdag en 

woensdag in groep 3 & 4. 

 

 Meester Stefan (groep 7), Juf Suzan 

(gymnastiek) en Meester Jelle (directie) zijn 

nieuw in het team van de Bonnerschool: 

welkom! 

Schoolgids 

In de vorige nieuwsbrief stond 

te lezen dat de nieuwe 

schoolgids voor het schooljaar 

2019-2020 in juli op de website 

te vinden zou zijn.  

In verband met de wisseling van directeur, kost het 

schrijven van de nieuwe schoolgids wat meer tijd. 

We zijn al een heel eind met en hopen de schoolgids 

in september ter instemming aan de MR voor te 

kunnen leggen. Zodra de instemming is verleend, 

zullen we de schoolgids op de website van de school 

plaatsen. 

Even voorstellen… 

Na 44 jaar een nieuw gezicht als 

directeur van de Bonnerschool. 

Mijn naam is Jelle Elzinga. 38 

jaar en woonachtig in Annen. Al 

weer twaalf jaar gelden begon 

ik mijn carrière in het onderwijs als leerkracht, met 

name in de bovenbouw. Al snel kreeg ik een passie 

voor onderwijskundige zaken: ict-vraagstukken, zorg 

in het onderwijs en alle beleidsmatige vragen die 

komen kijken bij het verzorgen van goed onderwijs.  

De afgelopen jaren heb ik voor Stichting PrimAH, 

waar de Bonnerschool onder valt, gewerkt als 

onderwijskundig ICT-coördinator: leren en werken 

met ICT in het primair onderwijs. Tijdens deze baan 

heb ik veel in de keuken van scholen kunnen kijken 

en begon het steeds meer te kriebelen. Toen de 

vacature voor directeur van de Bonnerschool voorbij 

kwam wist ik het zeker: ik wil weer terug ‘naar 

school’.  

Ik hoop in de komende jaren met het team van de 

Bonnerschool te kunnen werken aan nóg beter 

onderwijs, aan een goede band met de ouders van 

de school en aan geweldige school voor de 

leerlingen.  

Mijn deur staat (bijna) altijd open, dus als u vragen 

heeft: kom gerust even binnen of pak de telefoon. 

  



Vijf-gelijke-dagen 

We starten dit schooljaar met 

het vijf-gelijke-dagen rooster: 

alle kinderen in alles groepen 

gaan elke dag van 08.30 uur tot 

14.00 uur naar school. U heeft 

hier in de periode voor de zomervakantie al veel 

informatie over gehad. U kunt de nieuwsbrief over 

het vijf-gelijke-dagen rooster terugvinden op het 

ouderportaal en op de website van de school. 

Fruit om 10.00 uur en  
“Gewoon gezonde lunch” 

De Bonnerschool is een 

gezonde school. Daar hoort 

gezond eten in de pauzes ook 

bij. Daarnaast willen we ook 

afval reduceren.  

Voor het tien uurtje kiezen we alleen voor fruit en 

groente/rauwkost. Dus geen Sultana’s, Liga’s, 

ontbijtkoek of andere voorverpakte koekjes. Wist je 

dat een ‘Snelle Jelle’ maar liefst 7 klontjes suiker 

bevat? Niet echt bevorderlijk voor de concentratie 

van de kinderen. Geef (gesneden) fruit en groente 

mee in een bakje. Dit voorkomt direct afval. 

Dat gekozen wordt voor een gezonde lunch, wordt 

veelal gewaardeerd. Dat snoep en frisdrank niet is 

toegestaan tijdens de lunch begrijpen we 

allemaal wel, maar wat is een gezonden lunch? Voor 

de vakantie hebben alle leerlingen een brochure 

meegekregen over de gezonde lunch op school. 

Agenda en activiteiten 

In de nieuwsbrieven van de 

afgelopen jaren stond altijd 

een overzicht van de 

aankomende gebeurtenissen 

op de Bonnerschool. 

Daarnaast was het mogelijk om dit via het 

ouderportaal “Mijn School” ook in te zien. Wij vinden 

het als school niet handig om op twee plekken een 

kalender voor ouders/verzorgers bij te houden; het 

blijkt lastig om beide up-to-date te houden.  

De belangrijkste data staan al op het ouderportaal en  

vanaf de tweede schoolweek kunt u alle belangrijke 

data en gebeurtenissen terugvinden op het 

ouderportaal “Mijn School”: altijd actueel en wel zo 

gemakkelijk. 


