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September / oktober.
Aan de ouders,
Hierbij de eerste schoolinfo van C.b.s de Bonkelder dit
schooljaar. Zoveel mogelijk is geprobeerd het nieuws van alle
groepen en andere schoolzaken mee te nemen in deze
schoolinfo. Heeft u vragen, wij staan u graag te woord.

In groep 1 en 2 is bij juf Djoke en
juf Natasja zijn de afgelopen
periode vier nieuwe leerling
engekomen. “Welkom Jorrit Jan
de Jong, Tjitske vd Schaaf,
Lyanne Dijksma en Isa Dijkstra.”

Actie voor zwembad ‘Mounewetter’
Op donderdag 10 september hebben de kinderen van groep 5 t/m 8
baantjes gezwommen tijdens een sponsorzwem-uur. Door de
corona-perikelen heeft het zwembad een moeilijk jaar achter de rug.
Onder het motto van “Help ons mooie zwembad naar een zonnige
toekomst” werd er een actie gehouden.
De kinderen hebben ontzettend goed hun best gedaan zodat het geweldige bedrag van
€ 1.569,35 uiteindelijk op de teller stond. Ook mede namens het zwembad willen we alle kinderen
hartelijk bedanken.
Wisseling medezeggenschapsraad
Wigle Westra heeft na 4 jaar afscheid genomen van de
medezeggenschapsraad, zijn plaats wordt ingenomen door Annie van Althuis.
Wij willen Wigle dank zeggen voor zijn inspanningen en betrokkenheid en
Annie natuurlijk welkom heten. De raad bestaat uit twee ouders en twee
leerkrachten, naast Annie van Althuis zit Anja Feenstra namens de ouders in
de medezeggenschapsraad. Theun van der Schoot en Tjeerd Douna
vertegenwoordigen het team.
De medezeggenschapsraad is een orgaan dat d.m.v. adviezen invloed kan uitoefenen op het
beleid en daarmee op het functioneren van de school. Te denken valt aan beleid t.o.v. de
veiligheid, benoemingen, vakantieregeling, schoolplan, ouderbijdrage e.d.
In principe kan iedere ouder lid worden van de mr. De medezeggenschapsraad staat altijd open
voor input vanuit de ouders, daarvoor kunt u gerust contact opnemen met een van de leden.

Jubileum Marijke Brandsma-Leijendekker
Op 1 augustus 2020 was Marijke Brandsma-Leijendekker maar liefst 40 jaar als
schoolschoonmaakster aan onze school verbonden. Marijke begon destijds in de
kleuterafdeling, later kreeg ze de hele school onder haar hoede.
Ze doet haar werk al jaren met de nodige positieve inspanningen en zorgt er
voor dat onze school er spic en span uitziet.
Wij willen Marijke natuurlijk feliciteren met dit prachtige jubileum en spreken
daarbij de wens uit dat zij dit nog jaren zal willen blijven doen.

Groep 1 en 2 hebben op
vrijdagochtend
speelgoedochtend.Op deze dag
mag er speelgoed van thuis mee
naar school.

Verhuizingen.
Bouke en Femke Suierveld zijn
verhuisd naar Harlingen. Zij zitten nu
op de Johan Frisoschool in Harlingen.
Rinze Kooistra is naar Franeker
verhuisd. Hij zit nu op basisschool De
Kabas in Franeker.

Groep 5 en 6 op excursie naar het Landbouwmuseum.
Op dinsdag 15 september hadden de kinderen van groep 5 en 6 een
excursie naar het Landbouwmuseum.
Ze zijn heel enthousiast bezig geweest om zelf kaas te maken.
Sommige kinderen hebben zelfs een stukje meegenomen om thuis te
laten proeven.
Daarnaast hebben ze nog een speurtocht gedaan door het hele museum waarbij ze vooral
geleerd hebben hoe ze vroeger op de boerderij moesten werken. Het was een hele fijne en
leerzame ochtend.

Agenda
.

21 sept.

- 10 min. gesprekken, 14.30-16.30 uur.

22 sept.

- 10 min. gesprekken, 14.30-16.30 uur.

23 sept.

- Start kinderpostzegels groep 7 en 8.

30 sept. t/m
13 oktober. - Kinderboekenweek. Thema “En toen.”
7 okt.

- G.m.r. – vergadering, 20.00 uur in Exmorra.

12 t/m 16
okt.

- Herfstvakantie.

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.

Peter van der Logt.

