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Open ochtend 8 november
Woensdag 8 november hebben wij een
open ochtend voor belangstellenden. Dit
jaar delen wij geen gedrukte flyers uit
omdat wij denken dat de respons die via
de flyers komt niet opweegt tegen de
kosten hiervan. In de bijlage zit een
digitale flyer. Zou u deze door willen
sturen naar vrienden en bekenden die op
zoek zijn naar een school?
Naast Liesbeth zijn er op deze ochtend
ouders die eventuele nieuwe ouders
rondleiden en juist antwoord kunnen
geven op vragen vanuit de praktijk. Het is
een ‘normale’ ochtend, zodat
belangstellenden een eerlijk kijkje in de
keuken kunnen nemen. Wij hopen op veel
belangstelling deze ochtend, zegt het
voort, zegt het voort!!

mogelijk om u op te geven voor een plekje
op de markt. Hieronder het bericht van de
gemeente.
Eindpodium Markt:
Sinterklaas meert rond 12.00 uur zijn
stoomboot aan bij De Dijk. Op de Markt is
een podium waar Sinterklaas rond 13.00
uur aankomt.
Op dit plein komt vooraan een speciaal
vak voor basisschoolkinderen uit de
groepen 1 t/m 5 uit Dokkum. Vanwege
veiligheidsredenen en het organiseren van
dit geheel is het belangrijk om te weten
hoeveel kinderen hiervan gebruik willen
maken en is de keuze gemaakt voor alleen
de basisscholen in Dokkum.
De kinderen moeten van tevoren
aangeven met hoeveel mensen ze komen
vanuit hun gezin, dus geen vriendjes of
neefjes/nichtjes. Opgave verloopt via de
school.
@ We adviseren de kinderen en
ouder/verzorger om niet eerst ergens
anders langs de route te gaan staan. De
verwachting is dat er veel mensen naar
Dokkum zullen komen om de intocht bij te
wonen. Hierdoor zal het erg vol zijn in de
stad en lastig om te verplaatsen van de
ene plek naar de andere.
Wanneer u hier gebruik van wilt maken
graag deze week opgeven per email naar:
directie@bonischool.nl

Intocht Sint Nicolaas 18 november
Vanuit de gemeente is een bericht
gekomen over de intocht van Sint Nicolaas
op 18 november. Voor 1e t/m 5 jaars is het

Ouderraadsleden gezocht
We zijn op zoek naar enthousiaste ouders
die onze OR willen versterken. Lijkt het je
leuk om mee te denken over de
‘feestjes’ op school en om als koppelstuk
tussen ouders en team te fungeren? Meld
je dan nu aan bij Mirjam Smits (voorzitter)
of Cindy de Vroedt (secretaris)!
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Formulier toestemming verspreiden
beeldmateriaal
Vandaag hebben alle kinderen een
formulier meegekregen waarop u kunt
aangeven of u wel of geen toestemming
geeft voor het delen van beeldmateriaal.
Ouders die voor de zomervakantie hun
kind hebben aangemeld hebben dit
formulier al ingevuld bij de inschrijving.
Wij zouden graag van iedereen het
formulier per kind voor de herfstvakantie
ontvangen.
Tosti dagen voor de herfstvakantie 
Deze week willen we graag met de
kinderen tosti’s eten.
Op woensdag is de onderbouw aan de
beurt.
Op donderdag de bovenbouw en op
vrijdag de middenbouw.

Buitenspelen
Omdat de schooltijden zijn veranderd, zijn
er aan het eind van de dag, tegen 14.00
uur, nog kinderen buiten aan het spelen.
Zou u, wanneer u kinderen buiten ziet
spelen, nog even willen wachten achter
het hek? Vooral voor de jongere kinderen
is het lastig om te bepalen wanneer het
nog schooltijd is of dat ze al met papa of
mama naar huis kunnen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Knutselhulp gevraagd op 3 november
Vrijdagmorgen 3 november willen wij
graag schoolbreed en bouwdoorbrekend
knutselen. Hierbij hebben wij hulp nodig.
Wie wil ons helpen tussen 10.30 en 12.00
uur? U kunt zich opgeven bij de
stamgroepleider.

Nieuwe boeken
Voor de zomervakantie hebben wij een
zeer succesvolle Bonifair gehouden. Van
een deel van de opbrengst hebben wij
nieuwe boeken gekocht. De rest zal
besteed worden aan de hal. Via de Boni
nieuws houden wij u hiervan op de
hoogte!

