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maart / april 2020.
i
Aan de ouders,
Hierbij de vierde schoolinfo van C.b.s de Bonkelder dit
schooljaar. 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 is bij juf Akke
Froukje en juf Natasja één
nieuwe leerling gekomen.
“Welkom Benny Meekma.”

Vacature groep 1 en 2.
De invulling voor de vacature van groep 1 en 2 is
afgerond. De sollicitatiecommissie heeff Djoke
Koopen Schuiffelen voorgedragen aan het
bestuur en het bestuur is overgegaan tot de
.
benoeming
van juf Djoke.
Juf Djoke is nu nog werkzaam in groep 1 en 2 op
Jenaplanschool De Opbouw te Bolsward.
Per 1 mei gaat juf Djoke als duocollega van juf
Natasja beginnen in groep 1 en 2 op De
Bonkelder.

.
11 maart is groep 7 naar het
technolab op het Nordwin in
Sneek geweest. We willen de
leerlingen meer
enthousiasmeren en lesgeven in
techniek en programmeren.

Pleinrenovatie.
Zoals de plannen nu zijn,
zal de officiële opening
van het plein van groep 3
t/m 8 op vrijdag 15 mei
plaatsvinden.
Er zal nog nadere
informatie worden
verstrekt.

13 februari is groep 7 naar
het Eise Eisinga planetarium
in Franeker geweest.
Aangedreven door
een slingeruurwerk geeft
een astronomisch
uurwerk sinds de voltooiing
in 1781 de actuele positie
van de planeten aan via de
plafondwijzerplaat.
Een hele
bezienswaardigheid.

Per 20 januari zijn Andele en Yente
Klinkenberg van school gegaan. In
verband met het werk van vader wonen
zij tijdelijk in Texas (Amerika).

In februari hebben groep 3, 4 en 5 twee kaatstrainingen
gehad van een officiële K.N.K.B.-trainer. Iedereen was
enthousiast bezig met opslaan, uitslaan en het
tussenspel. Zeer zeker voor herhaling vatbaar.

9 april gaan groep 7 en 8 met de
bus naar het
Kazemattenmuseum in
Cornwerderzand. Een prima
plek om meer te weten te
komen over de tweede
wereldoorlog in Friesland.

Thema voor de Paasvieringen in alle
groepen:
“ Wakker worden”.

Agenda
13 maart

- Rapporten

9 april

- Paasviering in alle groepen.
- Groep 7 en 8 naar de Kazematten in Cornwerderzand.

10 april

- Goede vrijdag, vrij.

13 april

- Paasmaandag, vrij.

14 april

- Naar school.

15 en 16
april

- Cito eindtoets groep 8.

24 april

- Koningsspelen De Bonkelder.

27 april t/m
5 mei
- Meivakantie.
6 mei

- Naar school.

10 mei

- Moederdag.

13 mei

- Schoolfotograaf, groepsfoto’s dit jaar.

18, 19, 20
mei

- Kamp groep 7 en 8.

21 mei

- Hemelvaart, vrij

27 mei

- Voorrondes schoolschaatsen.

Peter van der Logt.

