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jan. / febr. 2020.
i
Aan de ouders,
Hierbij de derde schoolinfo van C.b.s de Bonkelder dit
schooljaar. Hopelijk heeft iedereen een fijne kerstvakantie
gehad. Zoveel mogelijk is geprobeerd het nieuws van alle
groepen en andere schoolzaken mee te nemen in deze
schoolinfo. Heeft u vragen, wij staan u graag te woord.

In groep 1 en 2 zijn bij juf Akke
Froukje en juf Natasja drie
nieuwe leerlingen gekomen.
“Welkom Jildou Reinsma, Thijn
de Boer en Esmee Hoekstra.”

Yfke Posthuma uit groep 6 en
Bowe Posthuma uit groep 3
zijn verhuisd naar Sneek. Wij
wensen hen heel veel succes
en plezier in Sneek en op de
Bonifatiusschool daar.

Vacature groep 1 en 2.

.

Op dit moment worden de sollicitatiebrieven m.b.t. de
vacature in groep 1 en 2 verzameld op het
bestuurskantoor van C.B.O. De Greiden te Exmorra.
Na de sluitingsdatum zal de sollicitatiecommissie de
sollicitatiebrieven van de kandidaten selecteren. Deze
kandidaten worden dan uitgenodigd voor een gesprek
met de sollicitatiecommissie.
De sollicitatiecommissie bestaat uit: een
groepsleerkracht, een ouder uit de m.r., de intern
begeleider, de directeur en een lid van het college van
bestuur van C.B.O de Greiden.

.

Na de gesprekken brengt de sollicitatiecommissie
advies uit aan het bestuur waarna het bestuur kan
overgaan tot eventuele benoeming.

Vanaf 8.20 uur gaat de deur bij
groep 1 en 2 open en kunnen de
kinderen binnen worden
gebracht.

Kinderpostzegelactie 2019.
De leerlingen van groep
7 en 8 hebben met de
kinderpostzegels het
fantastische bedrag
opgehaald van

€ 3688, -

Met meester Tjeerd gaat het steeds
beter. Het herstel gaat goed. Meester
Tjeerd werk nu weer voor halve dagen
en gaat dit de komende weken
uitbreiden.

Pleinrenovatie.
Zoals de plannen nu zijn,
zal in februari / maart
worden begonnen met het
vernieuwen en
moderniseren van het
plein van groep 3 t/m 8.

Het schoolschaatsen in Leeuwarden is
weer begonnen. Erg mooi om te zien hoe
snel de leerlingen leren schaatsen en
hoeveel plezier ze hebben. Dank aan de
ouderraad en alle ouders die het vervoer
hebben geregeld waardoor wij dit met
elkaar kunnen organiseren.

Agenda
14 jan.

- Schoolschaatsen 2.

21 jan.

- Schoolschaatsen 3.

28 jan.

- Schoolschaatsen 4.
- Doemiddag groep 8, rsg Magister Alvinus te Sneek, 14.15 – 15.45 uur.

29 jan.

- G.M.R.- vergadering, 20.00 uur te Exmorra.

4 febr.

- Schoolschaatsen 5.

14 febr.

- Studiedag team, leerlingen vrij!!

17 t/m
21 febr.

- Voorjaarsvakantie.

24 febr.

- 10 minutengesprekken groep 1 t/m 7.

25 febr.

- 10 minutengesprekken groep 1 t/m 7.

13 maart

- Rapporten

Open dagen en doedagen voortgezet onderwijs 2019-2020.
Woe. 5 februari info-avond Nordwin College 19.00-21.00 uur.
Dond. 6 februari Simon Vestdijk Franeker : doe-middag voor leerlingen groep 8 12.00-14.30 uur.
Info-avond voor ouders en leerlingen 19.00-21.00 uur. Opgave vanaf begin januari via de
website.
Dond. 6 februari open huis csg Bogerman Sneek, leerlingen groep 8 en hun ouders.

Woe. 12 februari Simon Vestdijk Harlingen: doe-middag vmbo, mavo, havo en atheneum en
informatie voor ouders 14.45-16.45 uur. Opgave in januari via de website van Simon Vestdijk
Harlingen.
Woe. 26 februari extra open huis AMS Franeker.
Dinsd. 3 maart extra inloopmoment csg Bogerman Sneek voor leerlingen groep 8 en hun ouders.

Peter van der Logt.

