“De Bonkelder”
Nieuwsbrief
september / oktober 2022
Voorwoord

De zomervakantie is al weer even ten einde en we zijn weer volop aan het werk in alle groepen op school. Hopelijk
heeft iedereen een goede vakantie gehad en kunnen we er met elkaar een mooi schooljaar van maken.
We proberen alle nieuwsfeiten zoveel mogelijk te bundelen. Belangrijke data kunt u alvast noteren in uw agenda.
Veel leesplezier toegewenst.
Nieuwe leerlingen
Vlak voor de zomervakantie zijn Hâns Falkema en Ties Reinsma als nieuwe leerlingen bij ons op school gekomen. “Welkom beide.”
Vandalisme

Helaas worden wij regelmatig geconfronteerd met vandalisme rondom de school. Wij hebben bewust het plein
opengesteld voor iedereen om na schooltijd hier ook te kunnen spelen. Hopelijk komen er minder vernielingen want
dit kost De Utskoat en ons erg veel geld en geeft alleen maar negatieve energie terwijl het juist positieve moet zijn.
Schoolkrant
Aan het eind van vorig schooljaar hebben wij in overleg met de schoolkrantredactie besloten om stoppen met de
schoolkrant. Nu wij andere communicatiemiddelen hebben (facebook, email, Parro) maakt dat de schoolkrant
grotendeels overbodig. Daarnaast is voor het drukken van de schoolkrant enorm veel papier nodig. In het kader van
duurzaamheid wilden we hier ook rekening mee houden.
10 minutengesprekken
Per ingang van dit schooljaar gaan we organisatie van de 10 minutengesprekken om organisatorische en inhoudelijke
redenen veranderen. Wij gaan dit jaar met Parro werken (communicatieapp met ouders met vele nieuwe
mogelijkheden, zie ook eerder verstrekte informatiebrief). Via Parro wordt u vanaf dit schooljaar uitgenodigd voor de
10 minutengesprekken. U kunt dan zelf via Parro intekenen voor een bepaalde dag en op welk tijdstip. In het overzicht
ziet u meteen welke dagen en tijdstippen er beschikbaar zijn.
Nieuw dit jaar is dat we de 10 minutengesprekken houden op 3- , maximaal 4 middagen van 14.30 tot 17.00 uur.
Juf Oktjen
Via deze weg zijn wij blij u te mogen vertellen dat Juf Oktjen in verwachting is van hun eerste kindje. Alles gaat goed
en de verwachting is dat juf Oktjen in januari met zwangerschapsverlof zal gaan.
Stichtingsbreed zijn we bezig om passende vervanging te krijgen voor juf Oktjen. Nadere informatie volgt hier nog
over.
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Agenda
12 sept. 2022.

Kijkmiddag alle groepen, 14.15-15.00 uur.

3 okt. 2022.

Studiedag CBO De Greiden, leerlingen vrij.

5 okt. 2022.

GMR-vergadering CBO De Greiden, 20.00 uur te Exmorra.

5 t/m 16 okt. 2022.

Kinderboekenweek, thema “Gi-Ga-Goen.’

17 t/m 21 okt. 2022.

Herfstvakantie.

18 okt. 2022.

Zaalkaatsen sporthal Makkum.

24 okt. 2022

Naar school.

7, 8, 9, (10 onder voorbehoud) nov. 2022.

10 minutengesprekken, 14.30- 17.00 uur. Zie Parro.

24 nov. 2022.

GMR-vergadering CBO De Greiden, 20.00 uur te Exmorra.

5 dec. 2022.

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

Voor overige data:

Zie het informatieboekje

Met vriendelijke groet,
team De Bonkelder.
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