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Open ochtend 8 november

Ouderavond 16 november
Elk jaar organiseert de ouderraad samen
met het team een ouderavond voor alle
ouders. Dit jaar hebben wij mevrouw Hilda
Zwart van bureau Halt uitgenodigd. Zij
verzorgt een ouderavond over online
veiligheid. Kinderen experimenteren en
zoeken grenzen op. Dat hoort bij
opgroeien. Kinderen experimenteren ook
op internet. Hoe ga je hier als ouder mee
om? Wij hebben hier allemaal mee te
maken, en krijgen er zeker mee te maken!
Tijdens deze interactieve ouderavond
gaan we hier met elkaar mee aan het werk
en over in gesprek.
Namens ouderraad en team nodigen wij u
van harte uit! U kunt zich opgeven bij de
stamgroepleider van uw kind of per mail
naar Liesbeth: directie@bonischool.nl Wij
hopen op een gezellige en zinvolle avond,
om 19.30 uur staat de koffie klaar!

Zegt het voort, zegt het voort!
Knutselochtend 3 november
Vrijdagmorgen 3 november willen wij
graag schoolbreed lampionnen maken.
Hierbij kunnen wij nog steeds hulp
gebruiken. Wie wil ons helpen tussen
10.30 en 12.00 uur? U kunt zich opgeven
bij de stamgroepleiders.
Schoolontbijt 8 november
Omdat het ontbijt een belangrijke maaltijd
is doen wij ook dit jaar weer mee aan het
Nationaal Schoolontbijt. Op woensdag 8
november ontbijten de kinderen in de
stamgroep. Deze ochtend moeten de
kinderen zelf een bord, bestek en beker
meenemen. Voor het ontbijt wordt
gezorgd. Wie het leuk vindt om even te
helpen deze ochtend kan zich opgeven bij
de stamgroepleider.

Stofzuiger(s) gevraagd
Dinsdag 17 oktober was de eerste
vergadering van de leerlingenraad. Daarin
kwam de volgende vraag naar voren: Wie
heeft er een stofzuiger over die gebruikt
kan worden in de stamgroep? Met name
de bovenbouwstamgroepen willen graag
een eigen stofzuiger in de klas. Wanneer u
een stofzuiger beschikbaar heeft kunt u dit
aangeven bij Walter uit de Vrolijke
Pinguïns en/of bij Amelie uit de
Superhelden.
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Inloopspreekuur Kind en Jeugdteam
Dokkum
Op 9 november van 8.30 -9.30 houdt het
Kind en Jeugdteam Dokkum (KJTD) een
inloopspreekuur in de Bonifatiusschool.
Het team bestaat uit een kinderdiëtist,
kinderergotherapeut,
kinderfysiotherapeut, (preverbaal)
logopedist en een orthopedagoog–
genereralist.
Heeft u vragen over bijvoorbeeld:
opvoeden, gedrag,
ontwikkelingsachterstand, concentratie,
spraak- taalontwikkeling, eten,
zindelijkheid, psychische, taal-, bewegingsof eetstoornissen, praktische dagelijkse
vaardigheden?
Kom dan langs en stel ze aan ons. Er zijn
geen kosten aan verbonden.
Voor meer informatie over ons team kijk
op www.kindenjeugdteamdokkum.nl
.Schoolfruit

Ook dit schooljaar mogen we weer
meedoen aan het schoolfruit! Drie keer
per week krijgen de kinderen fruit op
school tijdens de pauze rond 10.00 uur.
Vanaf maandag 13 november hoeven de
kinderen op maandag, dinsdag en
donderdag geen fruit mee te nemen.
Klusochtend 11 november
Zaterdag 11 november organiseren wij
een extra klusochtend. U kunt zich
opgeven bij Liesbeth via de mail
directie@bonischool.nl of via de
opgavelijst.

Schoenmaatjes Edukans
Met de komst van Sint Nicolaas in het
vooruitzicht, het Sint Maarten feest en
daarna natuurlijk de Kerst willen wij in
deze periode ook aan kinderen denken die
het minder goed hebben dan wij. Dit jaar
hebben wij ervoor gekozen om mee te
doen aan het project Schoenmaatjes van
Edukans.
Wat is het doel van Edukans
Schoenmaatjes?
Het doel van Edukans Schoenmaatjes is
kinderen in Nederland bewust maken van
de situatie van hun leeftijdgenootjes in
ontwikkelingslanden, hen betrekken bij
ontwikkelingssamenwerking en hen leren
geven en delen. Edukans Schoenmaatjes is
vooral een bewustwordingsactie.
Daarnaast draagt Edukans Schoenmaatjes
in ontwikkelingslanden bij aan het
verhogen van de motivatie van kinderen
om naar school te gaan doordat de
kinderen via de schoenendoosactie
schoolspullen krijgen.
In de week van 13 november krijgen alle
kinderen een folder waarin precies staat
hoe het project in zijn werk gaat.
Vanaf 27 november mogen de gevulde
dozen worden ingeleverd op school.
20 December brengen wij met hulp van
ouders de dozen naar een inleverpunt in
Drachten.

