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De afgelopen periode zijn er
weer nieuwe leerlingen in
groep 1 gekomen. `Lev de
Boer, Ties Osinga, Jaline
Leijendekker, Imkje Giliam en
Elize Jongstra, van harte
welkom op De Bonkelder.`

Aan de ouders,
Hierbij de tweede schoolinfo van C.b.s de Bonkelder dit schooljaar.
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.

NPO-gelden vanuit het ministerie Nationaal Programma Onderwijs.
Zoals u waarschijnlijk in de media heeft gehoord, is er door de regering 8,5 miljard beschikbaar gesteld
voor het onderwijs om de negatieve effecten van de coronacrisis in het onderwijs weg te werken.
Helaas zijn de bedragen per leerling tot nu toe niet uitgekeerd aan de verschillende schoolbesturen.
Het bestuur van stichting De Greiden heeft daarom besloten al haar scholen een voorschot op deze
NPO-gelden te geven zodat er actie kan worden ondernomen.
In goede samenwerking met m.r. van De Bonkelder hebben wij gelden ingezet voor extra personeel in
groep 1 en 2. Daarnaast schaffen wij nog eens 31 nieuwe chromebooks aan zodat wij voldoende
chromebooks voor groep 3 t/m 8 hebben.
Mede met behulp van deze chromebooks kunnen wij gaan afwisselen met schriftelijke - en digitale
verwerking van leerstof bij de verschillende vakken en kunnen wij toewerken naar nog meer
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking van leerlingen.
We zijn ook dit schooljaar met een nieuwe methode voor (Nederlandse) taal gestart, Taalverhaal.nu.
Door de NPO-gelden hebben we ook de bijbehorende software van de methode kunnen aanschaffen
die door de leerlingen op de chromebooks kan worden gebruikt.

Per 25 oktober 2021 gaat juf Geartsje met zwangerschapsverlof. Wij wensen haar een heel fijn
zwangerschapsverlof en bevallingsverlof toe.

Zoals u heeft kunnen zien zijn wij, na een teamintroductie, nu ook gestart met de nieuwe ouderapp
Klasbord. Deze nieuwe app heeft meer mogelijkheden dan de oude app waardoor wij nog beter
groepsinformatie met u als ouders, verzorgers kunnen delen

Nu juf Geartsje na de herfstvakantie met zwangerschapaverlof is, wordt de bezetting van
leerkrachten in groep 1 en 2 als volgt:
Juf Gryt (op donderdag en vrijdagochtend) en juf Petra (op maandag, dinsdag, woensdag) nemen de
lestaken van juf Geartsje over. Juf Geartsje Anema komt na de herfstvakantie op dinsdag en donderdag
in groep 1 en 2. “ Heel veel succes en plezier.”

Op 12 januari 2022 hebben wij als team onze laatste herhalingstraining voor de
licenties als “Kanjerschool”.
Kanjertraining, voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor
het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De
training wordt zowel gegeven in psychologenpraktijken als in klassen op basis- en middelbare scholen. De
Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te
houden (preventief) of te verbeteren (curatief).
Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.
Wezenlijke gedragsveranderingen binnen groepen zijn niet zomaar in een jaar bereikt. Daarvoor is een
traject van meerdere jaren nodig.
Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in
sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar,
maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur,
onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te
maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst
houdbaar zijn.
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn:
vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid,
ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en
duurzaamheid.
De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder- en
kindtraining. Deze ouder- en kindtraining wordt nu over het hele land
gegeven in de diverse praktijken. Daarnaast is de training
uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het primair en
voortgezet onderwijs.

Training Primair Onderwijs.
Om de Kanjertraining in de klas te mogen geven dienen de
basistraining en daaropvolgende scholing gevolgd te worden.

Agenda
18 t/m 22
okt.

- Herfstvakantie.

19 okt.

- Zaalkaatsen sporthal Makkum, 10.00 uur.

25 okt.

- Naar school.

27 okt.

- Luizencontrole.

11 nov.

- St. Maarten.

22 nov.

- 10 min. gesprekken op verzoek, (avond 19.00 – 21.00 uur).

23 nov.

- 10 min. gesprekken op verzoek, (middag 14.30 – 16.30 uur).

25 nov.

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

3 dec.

- Sint ’s ochtends op school (onder voorbehoud).

23 dec.

- Kerstfeest, nadere info volgt.

24 dec.

- Schoolkrant 1.

27 t/m
7 jan.

- Kerstvakantie.

10 jan.

- Naar school.

12 jan.

- Kanjertraining, studiedag team. Leerlingen hebben deze dag vrij. Zie
hierboven.

19 jan.

- Luizencontrole.

26 jan.

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

Met vriendelijke groet,
Peter van der Logt.

