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“De Bonkelder” 
 
 
 

 
 
 

Voorwoord 
 

We zijn aangekomen in de  donkere maanden van het jaar. Deze 
maanden geven ook  veel sfeer en gezelligheid. De voorbereidingen voor 
het Sinterklaasfeest en kerstfeest zijn in volle gang. Op dit moment zijn er 
allerlei activiteiten in verband met het naderende Sinterklaasfeest 
(bezoek van omkeerpieten, pepernoten bakken, Pietengym, 
handvaardigheidsopdrachten, etc.). 
 
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 zijn er 2 nieuwe leerlingen bij on op school gekomen. “Jorn Gietema en Hidde Koopmans, 
welkom op De Bonkelder.” 
 
Thema Kind op maandag. 
 

 

Na de zomervakantie zijn we begonnen met verhalen uit het boek Exodus. De kinderen hoorden over het volk Israël in 

Egypte: de Israëlieten moesten werken als slaven, er kwamen plagen in het land en God heeft zijn volk bevrijd. Het zijn 

veelzeggende verhalen, die laten zien dat God mensen bevrijdt uit angst en ellende. Maar met bevrijding alleen zijn we 

er nog niet: na het verhaal van de uittocht komt het grote verhaal van het volk Israël in de woestijn. Een verhaal over 

mensen die onderweg zijn, vaak met vallen en opstaan. Mensen die richting zoeken, soms hun eigen gang gaan, en 

dan toch de weg van het leven weer terugvinden. In de woestijn geeft God zijn volk tien geboden: tien leefregels op 

weg naar het beloofde land. Als mensen die leefregels waarmaken, komt het beloofde land dichterbij. 

Het thema van deze periode is ‘Waar gaan we heen?’. Aan de hand van de verhalen denken de kinderen na over 

keuzes die zij zelf maken en keuzes van anderen. Wat kun je doen als dingen niet gaan zoals het zou moeten? Als je 

bijvoorbeeld ruzie krijgt, of als het tegenzit; welke kant kan het dan op gaan? En wie helpt jou om verder te komen? 

We eindigen deze periode met het verhaal van de intocht in het beloofde land. Het verhaal maakt duidelijk dat de 

Bijbel uiteindelijk een optimistisch boek is: mensen komen thuis, mensen komen goed terecht. Hopelijk straalt dat 

vertrouwen ook door de verhalen van deze periode heen! 

Duurzaamheid en energiebesparing 

Het bestuur van CBO De Greiden heeft voor elke school van de stichting geld beschikbaar gesteld om te investeren in 

duurzaamheid en energiebesparing. Op De Bonkelder gaan we investeren in nieuwe duurzame en energiezuinige 

ledverlichting in de gehele school. Op dit moment zijn we in onderhandeling met aanbieders. 

Deze foto van Onbekende auteur is 

gelicentieerd onder CC BY-SA 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sinterklaas-Capelle-DSC_0355.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Agenda 

 

 

                     Met vriendelijke groet, 

                          team De Bonkelder.   

      

 

 

 

 

Namens het team alvast hele fijne feestdagen 

toegewenst. 

                                                                                                                           

5 dec. 2022. Sint ’s ochtends op school, groep 1 t/m 4 12.00 uur vrij. 

22 dec. 2022. Kerstfeest op school, 17.00 – 18.00. Nadere info volgt. 

23 dec. 2022. Groep 1 t/m 8 om 12 uur uit. Start kerstvakantie. 

9 jan. 2023 Naar school. 

11 jan. 2023. Luizencontrole. 

17 jan. 2023. Schoolschaatsen gr. 3 t/m 8 in Leeuwarden. 

24 jan. 2023. Schoolschaatsen gr. 3 t/m 8 in Leeuwarden. 

25 jan. 2023 GMR-vergadering, 20.00 uur in Exmorra. 

31 jan. 2023. Schoolschaatsen gr. 3 t/m 8 in Leeuwarden. 

 7 febr. 2023. Schoolschaatsen gr. 3 t/m 8 in Leeuwarden. 

20 febr. 2023. Studiedag team, leerlingen vrij. 

27 febr. – 3 maart. Voorjaarsvakantie. 

6 maart 2023. Naar school. 

8 maart 2023 Luizencontrole. 

13, 14 maart 2023. 10 minutengesprekken gr. 1 t/m 7, 14.30- 17.00 uur. Zie Parro. 

  

  

Voor overige data: Zie het informatieboekje  


