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26 maart 2018
Wandelen voor water
Wie kwamen we tegen in de Leeuwarder
Courant??? Onze Bonikanjers die samen
bijna 1.000 euro hebben opgehaald!

Triplex gevraagd
In de bovenbouw wordt regelmatig met
hout gewerkt, o.a. met triplex. Wanneer u
restjes triplex heeft liggen dan kunt u de
bovenbouw hier heel blij mee maken!
Vervanging
Afgelopen weken hebben we twee keer
geen vervanging kunnen regelen, de
invalpool was helemaal leeg. Vanuit onze
positie bekeken heel vervelend om
besluiten te moeten nemen die je echt
niet wilt, namelijk kinderen een dag
onderwijs ontzeggen. Ook de andere kant
begrijpen wij goed, namelijk dat u als
ouder voor het blok gezet wordt om op
korte termijn te zorgen voor een plekje
voor uw kind. Langs deze weg willen wij u
zeggen dat wij ons ook deze problematiek
heel goed realiseren en dat het de
besluitvorming om kinderen ‘naar huis te
sturen’ zeker niet makkelijk maakt.
Namens ons als team dan ook enorm
bedankt voor uw medewerking!
Koningsspelen 20 april
Vrijdag 20 april op de dag van de
Koningsspelen doen wij op school
spelletjes. De inhoud is nu nog niet

helemaal bekend, maar dat wij ouderhulp
kunnen gebruiken is wel zeker! U kunt
zich opgeven bij de stamgroepleider van
uw kind. Via de Boni nieuws houden wij u
op de hoogte.
Paasviering
Donderdag a.s. vieren wij met alle
kinderen Pasen op school. In een viering
wordt door alle stamgroepen een stukje
van het Paasverhaal verteld middels
muziek, toneel of op een andere manier.
Na de viering worden er
bouwdoorbrekend activiteiten gedaan in
de stamgroepen. Fijn dat er ouders zijn die
deze dag willen helpen! Als er nog één
iemand is die kan helpen, dan zijn we
helemaal rond!
Er zal deze dag wel op iets lekkers worden
getrakteerd, maar de kinderen moeten
wel gewoon eten en drinken meenemen.
De kinderen gaan op de normale tijd naar
huis, namelijk om 14.00 uur. We maken er
een goede dag van met elkaar!

Vrije dagen
Zoals op de kalender staat vermeld zijn de
kinderen 30 maart, Goede Vrijdag, en 2
april, Paasmaandag, vrij.

