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Kalender
Vandaag hebben alle oudste kinderen uit
het gezin een kalender meegekregen.
Voorheen was de kalender altijd in
combinatie met de schoolgids. Om de
kosten te drukken hebben we deze
combinatie losgelaten. De schoolgids is te
vinden en te downloaden op onze site:
www.boninieuws.nl
Onderwijsstaking 5 oktober; onze school
gaat dicht
U kunt het niet gemist hebben. In de
krant, op social media, op tv en via de
brief van de BMS twee weken geleden.
Het basisonderwijs gaat staken; voor een
beter salaris en minder werkdruk. Daarbij
vinden wij het ook belangrijk dat de status
van ons vak de nodige positieve aandacht
moet krijgen waardoor hopelijk meer
mensen voor het onderwijs gaan kiezen.
Want de verwachtingen voor de toekomst
zijn miserabel!! Er moeten straks nog wel
leerkrachten zijn, en problemen met inval
hebben we nu al.
Allemaal redenen waarom wij donderdag
5 oktober gaan staken en de deur dicht
doen. U zult die dag zelf voor opvang
moeten zorgen.
Ik hoop dat u ons standpunt begrijpt, 6
oktober staan we weer voor uw kinderen
klaar.

Stamgroepavond 12 oktober
12 Oktober is de jaarlijkse
stamgroepavond. Op deze avond wordt
één en ander verteld over het reilen en
zeilen in de stamgroep. We hebben deze
avond in twee delen verdeeld zodat u naar
twee stamgroepen kunt.
De eerste ronde is van 19.30 tot 20.00 uur
en de tweede ronde is van 20.15 tot 20.45
uur.
Met uitzondering van de middenbouw. In
de middenbouw duurt de tweede ronde
van 20.15 tot 21.00 uur en is speciaal
voor de ouders van de 3e jaars. Naast
informatie over het reilen en zeilen in de
middenbouw wordt er ook informatie
gegeven over het leren lezen en schrijven.
U kunt zich opgeven via de intekenlijsten
die bij de hoofdingang hangen.

Kinderpostzegels
Voor het eerst in jaren kunnen wij als
school meedoen aan de kinderpostzegels.
Vaak zijn wij op kamp en valt deze actie
hiermee samen.
Woensdag 27 september mogen alle
kinderen uit de bovenbouw meedoen aan
deze actie. De kinderen zijn gewoon om
14.00 uur uit, dus geef door aan opa’s,
oma’s, vrienden en buren dat de
postzegels ook bij onze bovenbouwers
gekocht kunnen worden. Wanneer u niet
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wilt dat uw kind meedoet aan deze actie
dit graag even doorgeven aan de
stamgroepleider of aan Liesbeth.
Schoolschaken
Vanaf aanstaande donderdag wordt er op
onze school schaakles gegeven. Wij stellen
een deel van onze school beschikbaar aan
de schaakclub. Mocht u belangstelling
hebben voor schaakles voor uw kind dan
kunt u contact opnemen met:
Bernard Keizer: bg.keizer@knid.nl

Uitnodiging OPR-achterbanavond
In de bijlage zit een uitnodiging voor een
OPR-achterbanavond op 14 november
2017.
De OPR is de medezeggenschapsraad van
het Samenwerkingsverband Friesland, dat
zorgt voor Passend Onderwijs in onze
provincie.
De OPR organiseert een achterbanavond
voor ouders en personeel primair
onderwijs Friesland om de ervaringen over
passend onderwijs uit te wisselen. Van
daaruit willen zij tot aanbevelingen voor
het bestuur van het SWV komen.
Boni nieuws
Vanaf heden staat de Boni nieuws weer op
de site.

Bomen snoeien en kappen
Vandaag zijn er bomen op ons mooie
groene plein gekapt en gesnoeid.
Er stonden een aantal dode en zieke
bomen tussen die gevaarlijk zouden
kunnen zijn bij een volgende storm.
Omdat wij ons plein graag groen willen
houden worden er in de winter een aantal
nieuwe bomen geplant.
Luizencontrole
Op onze oproep voor ‘luizenpluizers’ heeft
een aantal ouders gehoor gegeven, fijn!
Aanstaande woensdag worden de
kinderen dan ook op luizen gecontroleerd.

