“De Bonkelder”
Nieuwsbrief
maart – april 2022
Voorwoord
De voorjaarsvakantie ligt alweer achter ons. Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en gaan we weer met vol
enthousiasme aan de slag op school.
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 nieuwe leerlingen gekregen.
“Marrit Bransma en Ties Leijendekker, welkom op De Bonkelder.”
Daan Braaksma is vanuit groep 3 naar De Sùdwester in Sneek gegaan. Daan: “Veel succes en plezier op jouw nieuwe
school.”
Groep 1 en 2.
Met ingang van 17 maart is het zwangerschapsverlof / bevallingsverlof van juf Geartsje Strikwerda afgelopen en zal zij
weer gaan lesgeven in groep 1 en 2. We willen juf Geartsje Anema heel erg bedanken voor de periode dat zij heeft
ingevallen voor juf Geartsje Strikwerda.
Aansluitend aan juf Geartsje Strikwerda haar bevallingsverlof maakt zij gebruik van ouderschapsverlof van 1 dag per
week. Deze dag zal door juf Petra worden ingevuld. Hoe de bezetting van onze groepsleerkrachten in groep 1 en 2 er
per 17 maart 2022 is georganiseerd, ziet u hieronder:
Maandag : juf Petra. Dinsdag : juf Petra. Woensdag : juf Geartsje / juf Petra. Donderdag : juf Geartsje / juf Gryt.
Vrijdagmorgen : juf Geartsje / juf Gryt.
Kanjerschool.
In de vorige nieuwsbrief schreef ik over de Kanjertraining voor het team van De Bonkelder. Op 12 januari hebben wij de
laatste Kanjertraining gehad. Het team is nu volledig gecertificeerd om de Kanjertraining toe te passen en we mogen
ons nu ook officieel Kanjerschool noemen.
Tevredenheidsonderzoek leerlingen groep 6, 7 en 8
Eenmaal per twee jaar doen alle basisscholen een
tevredenheidsonderzoek bij leerlingen van groep 6, 7 en 8. Het
gaat hierbij om het sociaal en emotioneel welbevinden van de
leerlingen op school.
We vinden het fijn te kunnen constateren dat de leerlingen bij ons
op school het naar hun zin hebben. Mocht dit niet het geval zijn
dan kunnen we daar natuurlijk actie op ondernemen.
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Techniek
Met alle scholen van CBO De Greiden hebben wij techniekdozen aangeschaft.
Deze techniekdozen zijn op dit moment op De Bonkelder. Van groep 1 t/m 8
willen we de leerlingen meer met het vak techniek in aanraking laten komen.
Niet alleen vanuit een boek maar ook nu met concrete materialen.

Agenda
16 maart

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

18 maart

Zorgvergadering team, leerlingen vrij deze dag.

28 maart

10 min. gesprekken (avond)

29 maart

10 min. gesprekken (middag).

31 maart

Kaatsles groep 3 en 4.

1 april

Rapport.

7 april

Kaatsles groep 3 en 4.

14 april

Kaatsles groep 3 en 4.

14 april

Paasviering, nadere info volgt.

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, nadere info volgt.

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.

26 en 27 mei

Hemelvaart, vrij.

30 mei

Naar school.

Voor overige data:

Zie het informatieboekje

Met vriendelijke groet,
team De Bonkelder.
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