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Nieuwsbrief                              
april / mei 2022  

 

“De Bonkelder” 
  
 
 

 
 

Voorwoord 
 
De verwijzingsgesprekken voor het voortgezet onderwijs van groep 8 en de reguliere 10 minutengesprekken zijn goed 
afgerond. De tijd van Pasen, de Koningsspelen en de meivakantie ligt voor ons.  
 

We proberen alle nieuwsfeiten zoveel mogelijk te bundelen. Belangrijke data kunt u alvast noteren in uw agenda. 
Veel leesplezier toegewenst. 
 

Nieuwe leerlingen. 
 
De afgelopen periode hebben we bij juf Gryt, juf Geartsje en juf Petra in groep 1 weer een nieuwe leerling gekregen.  
“Ate Jan Leijendekker, welkom op De Bonkelder.” 
 
 
 

Pasen 2022. 
 
 
Open je ogen. 

'Open je ogen’ is het thema van deze periode. Als we de Bijbelverhalen lezen, kijken we onze ogen uit. We zien Jezus 
over het water lopen, we zien hoe Hij zieke mensen geneest. Hoe Hij brood deelt met duizenden mensen en hoe Hij de 
kleinste vooropstelt. Zo gaan we vol indrukken en beelden op weg naar Pasen. We horen dat Jezus sterft aan het kruis: 
een donkere dag, waarop je misschien liever je ogen dicht zou doen om niet te zien wat er gebeurt. Maar met Pasen 
vieren we dat God altijd weer roept: ‘Open je ogen!’ Er is een nieuw begin. 

We vieren dit jaar Pasen in alle groepen van 8.30 tot 9.30 uur 

Koningsspelen 2022. 
 
 
Op vrijdag 22 april doet De Bonkelder mee aan de Koningsspelen.  
Het thema van de Koningsspelen 2022 is “Voel je Fit!” 
Dit jaar worden alle kinderen van Nederland uitgedaagd  om fit te worden. 
Want als je fit bent, voel je je fijner en is alles leuker. 
Om 8.30 uur hebben we met z’n allen het Koningsontbijt en kijken we op tv 
naar de officiële opening van de Koningsspelen. 
Van 10.30 tot 12.00 uur heeft groep 1 t/m 4 Koningsspelen (spelletjes) op het 
plein van groep 1 en 2 en zijn de Koningsspelen voor groep 5 t/m 8 op hun 
eigen plein.  
We zijn deze dag om 12.00 uur vrij!!!!!!! 
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Agenda 

 

 

                          Met vriendelijke groet, 

                          team De Bonkelder.  

      

  

7 april Kaatsles groep 3 en 4. 

14 april Kaatsles groep 3 en 4. 

14 april Paasviering. 

15 april  Goede vrijdag, vrij. 

18 april Paasmaandag, vrij. 

21 april Kaatsles groep 3 en 4. 

20 / 21 april Cito eindtoets groep 8. 

22 april  Koningsspelen, groep 1 t/m 8. Vanaf 12.00 uur is iedereen vrij. 

27 april Koningsdag, start meivakantie. 

27 april t/m 6 mei Meivakantie 

8 mei Moederdag. 

9 mei Naar school. 

18 mei Schoolfotograaf, portretten en groepsfoto’s. 

23, 24, 25 mei Kamp groep 8. 

26 en 27 mei Hemelvaart, vrij. 

30 mei Naar school. 

6 juni Pinkstermaandag, vrij. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Voor overige data: Zie het informatieboekje  


