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november / december.
Aan de ouders,

In groep 1 en 2 zijn bij juf Djoke
en juf Natasja de afgelopen
periode drie nieuwe leerlingen
gekomen. “Welkom Marinus vd
Gaast, Rosalina Rijsemus en
Norah Reinsma.”

Hierbij de tweede schoolinfo van C.b.s de Bonkelder dit
schooljaar. De herfst heeft zich al aangekondigd en we gaan
richting de donkere maanden. Gelukkige kunnen we allemaal nog steeds naar school. Wel loopt
het lerarentekort steeds meer op en is er bij ziekte van een leerkracht bijna geen invalleerkracht
te vinden. Laten we hopen dat we niet noodgedwongen groepen naar huis moeten sturen.
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.
Klasbord.
Sinds enige tijd werken wij op school met klasbord. Via dit medium
kunnen wij in een afgesloten omgeving veilig communiceren met u
als ouders. Wij willen klasbord gebruiken om zo nu en dan leuke,
interessante dingen van de eigen groep te plaatsen. Iedere groep
heeft zijn eigen klasbord die door de groepsleerkracht van de groep
wordt beheerd. Het kan ook zijn dat de groepsleerkracht een
mededeling doet op klasbord. Mocht u klasbord nog niet hebben
geactiveerd, u kunt dit ten alle tijden nog doen.

Telefonische 10 minutengesprekken.
Helaas zijn we nog niet van het coronavirus af. We hebben zelfs onze
veiligheidsmaatregelen nog moeten aanscherpen. Dit heeft tot gevolg
gehad dat we de 10 minutengesprekken van 16 en 17 november op
een andere manier moesten organiseren. Het is even afwachten hoe de
ervaringen zullen zijn.

Online leren.
Op dit moment zijn wij druk bezig
het onderwijs meer te digitaliseren
voor de leerlingen en de
leerkrachten.

We leren met computerprogramma’s
(Teams, Office 365, Prowise Go) te
werken waardoor we online uitleg van de
lesstof kunnen geven, filmpjes en
oefenstof, weektaken, etc. kunnen
plaatsen.

Groep 3.
Dinsdag 20 oktober is groep 3 naar het Fries scheepvaart museum in Sneek geweest. Het thema
in het museum was “ontdekkingsreizen”. De leerlingen zijn meegenomen naar vele plekken op
aarde om dingen te ontdekken en opdrachten uit voeren. Van kijken op de noordpool tot het
bewonderen van een ijsbeer en het schiften van plastic uit plasticsoep. Een ware belevenis voor
groep 3.
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Agenda
11 nov.

- St. Maarten.

16 nov.

- 10 min. gesprekken op verzoek, groep 1 t/m 8, 19.00 – 21.00 uur.

17 nov.

- 10 min. gesprekken op verzoek, groep 1 t/m 8, 14.30 – 16.30 uur.

18 nov.

- Doemiddag groep 8, R.S.G. Simon Vestdijk Harlingen, 14.45 – 16.45 uur.

24 nov.

- Doemiddag groep 8, Anna Maria van Schurman Franeker, 13.00 – 15.30 uur.

26 nov.

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

4 dec.

- Sint ’s ochtends op school (nadere informatie volgt).

18 dec.

- Kerstfeest op school in de eigen groep.

Peter van der Logt.

- Schoolkrant 1.
21 dec.
t/m
1 jan.

- Kerstvakantie.

4 jan.

- Naar school.

