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Geweldig kamp!
Ondanks de regen, die wij volwassenen
vaak ‘zwaarder’ ervaren dan kinderen,
hebben wij fantastische kampdagen
achter de rug! Op woensdag, de kampdag
op school, hebben wij veel hulp van
ouders gehad. Helaas kon de vossenjacht
niet doorgaan vanwege de storm, maar is
deze tijd leuk ingevuld in de groepen en
was het gezellig in de school met alle
ouders. Ook waren de pannenkoeken
heerlijk!
In Bakkeveen is het probleem met de
aliëns opgelost, hebben de kinderen
(bos)spellen gespeeld, hebben de
kinderen vragen kunnen stellen aan een
sterrenkundige, is er een bonte avond met
disco gehouden, was er een kampvuur,
een nachtspel, heerlijk gegeten en nog
veel meer!
Wat zijn het weer waardevolle dagen
geweest waarin kinderen en
stamgroepleiders elkaar goed en van
andere kanten hebben leren kennen.

Sponsors schoolkamp: Bedankt!!!
Verschillende plaatselijke bedrijven
hebben ons schoolkamp gesponsord.
Mede dankzij de Poiesz, Jumbo, Albert
Hein en bakkerij Heslinga hebben wij op
kamp heerlijk gegeten en gedronken!

Luizen en teken
Controleert u uw kind(eren) goed op
luizen en teken? We willen graag de
kinderen op school controleren op luizen,
maar hebben niet voldoende ouders die
dit willen doen. U kunt zich nog steeds
opgeven bij juf Ellen. Tot die tijd dit graag
goed in de gaten houden!
Meester Auke
Vanaf 4 oktober komt op de woensdag
meester Auke Doornbos ons
bovenbouwteam versterken! Hij heeft al
kennis gemaakt met de vrolijke Pinguïns
en is afgelopen vrijdag op visite geweest in
Bakkeveen. Wij wensen Auke alvast een
fijne tijd toe op onze school!

Dit hadden wij niet kunnen bolwerken
zonder de hulp van de ouderraad. Zij
hebben er steeds voor gezorgd dat de
kinderen voldoende te eten en te drinken
hadden en dat aan alle randvoorwaarden
voldaan was om de activiteiten goed te
laten verlopen! Langs deze weg willen wij
als team de OR nogmaals bedanken voor
de fantastische inzet!!

Stagiaire in de bovenbouw
Vanaf morgen komt Anna Schipper bij ons
stage lopen.
Zij is 2e jaars Pabo studente. De eerste
periode zal zij in de bovenbouw bij de
Superhelden stage lopen op de dinsdag en
de woensdag. Ook haar wensen wij een
fijne en leerzame tijd toe op de Boni!
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Kalender
Begin volgende week is onze kalender
klaar en wordt uitgedeeld aan de oudste
kinderen. U was gewend dat de hele
schoolgids achter de kalender zat. Dat is
niet meer zo. Om de kosten te drukken zit
alleen de praktische informatie achter de
kalender. De schoolgids kunt u vinden op
onze website www.bonischool.nl
Vrijdag onderbouw naar school
Aanstaande vrijdag gaat de onderbouw
voor de eerste keer op vrijdag naar school.
Deze dag duurt even lang als de andere
dagen, namelijk van 8.30 tot 14.00 uur. Juf
Sita en juf Elize hebben er zin in!

