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augustus / september 2021

De afgelopen periode zijn er
weer nieuwe leerlingen in
groep 1 gekomen. `Benthe de
Boer, Arjen Koopmans, Emmy
Ykema, Gerard Huitema,
Timon Haitsma en Rivkah Lap,
van harte welkom op De
Bonkelder.`

Aan de ouders,
Hierbij de eerste schoolinfo van C.b.s de Bonkelder dit schooljaar. De zomervakantie loopt naar
het einde en we maken ons op voor een leuk en leerzaam schooljaar. We hopen dat iedereen
een fijne vakantie heeft gehad en weer zin heeft om naar school te gaan. Maandag 16 augustus
hebben wij als team, onder het genot van een kopje koffie, de aftrap van het nieuwe schooljaar
gehad op school.
In deze schoolinfo is geprobeerd het nieuws van alle groepen en andere schoolzaken mee te
nemen. Heeft u vragen, wij staan u graag te woord.

Nu de coronamaatregelingen iets zijn versoepeld passen wij de maatregelingen ook iets aan. Ouders
kunnen weer gewoon op het plein (zowel bij groep 1, 2 als bij groep 3 t/m 8) met in achtneming van de
1,5 meter afstand. Individueel mogen ouders in de school met ook hier de 1,5 meter afstand.
Voor het brengen van groep 1 en 2 is het niet mogelijk de leerlingen in het lokaal te brengen. De groep
ouders is dan te groot om 1,5 meter afstand te houden. De leerlingen kunnen tot aan de ingang
worden gebracht waar de leerkracht op hen wacht. De leerlingen komen dus bij brengen meteen
binnen en spelen eerst niet meer op het plein. Juf Oktjen wacht de eerste schooldag bij de ingang op
groep 3 om hen binnen te laten. Later die week mogen zij, net als de andere kinderen, op het plein
spelen tot de bel gaat om naar binnen te gaan.
Mochten hier vragen over zijn, vraag gerust de groepsleerkracht.

Via deze weg kunnen en mogen wij u nu informeren over dat juf Geertje in blijde verwachting is.
Prachtig nieuws. Het gaat heel goed met haar en zoals het nu lijkt, zal zij in de herfstvakantie met
zwangerschapsverlof gaan. Gelukkig verandert er voor groep 1 en 2 niet veel. Juf Gryt (op
donderdag en vrijdagochtend) en juf Petra (op maandag, dinsdag, woensdag) nemen de lestaken
van juf Geertje over. Daarnaast bekijken we de mogelijkheid of Geartsje Anema na de
herfstvakantie, als juf Geertje met zwangerschapsverlof gaat, 2 dagen per week ook in groep 1 en 2
komt helpen. Juf Geartsje Anema is groepsleerkracht groep 1 en 2 op De Oanrin in Arum. Hier volgt
nog nadere informatie over.

We starten dit schooljaar met een nieuwe methode voor (Nederlandse) taal, Taalverhaal.nu. Voor
de zomer hebben wij de tijd benut om ons te verdiepen in de nieuwe methode en ook zijn er enkele
proeflessen met de nieuwe methode gegeven in de verschillende groepen.

Tijdens de zomervakantie zijn alle wc’s op school
gerenoveerd en in een nieuw fris jasje gestoken. Op de
foto’s hierboven alvast een eerste impressie.

Op de foto links het lokaal (in wording) van groep 4 op
maandag,
dinsdag
en
woensdag
in
het
handvaardigheidslokaal.

Agenda
23 aug.

- 1e schooldag.

1 sept.

- We starten weer met de luizencontrole.

6 sept.

- Kijk- inloopmiddag in alle groepen, 14.15 – 15.00 uur. Dit met goede spreiding
van mensen en 1,5 meter afstand tussen volwassenen.

29 sept.

- Start kinderpostzegels groep 7 en 8.

30 sept.

- Gysbert Japiks mearke, groep 5 t/m 8, 11.30 Bolsward.

4 okt.

- Dierendag.

6 okt.

- G.m.r.- vergadering, 20.00 uur Exmorra.

Peter van der Logt.

6 t/m 17
okt.

- Kinderboekenweek, “Worden wat je wilt.”

18 t/m 22
okt.

- Herfstvakantie.

25 okt.

- Naar school.

27 okt.

- Luizencontrole.

11 nov.

- St. Maarten.

