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Nummer 5, 10-01-2018
Belangrijke data januari/februari 2018:
11 januari 2018
- in groep 3 t/m 8 introductie Wijsneus
1 februari
- Theoretisch verkeersexamen voor ALLE leerlingen van jaargroep 7
5 februari
- de kinderen van de groepen 1/2 C en groep 8 gaan naar het museum
7 februari
- de kinderen van groep 1/2 A gaan naar het museum
8 februari
- de kinderen van de groepen 4, 7 en 7/8 gaan naar het museum
9 februari
- de kinderen van groep 5 en 5/6 gaan naar het museum
13 februari
- de kinderen van groep 6 gaan naar het museum
15 februari
- de kinderen van groep 1/2 B gaan naar het museum
16 februari
- de kinderen van groep 3 gaan naar het museum
Personeel
Vanaf maandag 15 januari is juf Cindy weer terug van haar zwangerschapsverlof. Zij zal samen met juf
Alexa groep 3 begeleiden. Meester Arjan neemt de lesgevende taken over van juf Alexa in groep 7.
Maandag 15 januari is de laatste werkdag van juf Nanouchka. Wij wensen haar veel succes op haar
nieuwe school.
Juf Nancy start deze week met haar re-integratie. Zij zal op school ondersteunende taken uitvoeren.
Het is nu nog niet bekend wanneer zij weer volledig hersteld zal zijn.

Wijsneus Blok 2:
Vanaf donderdag 11 januari kan er weer ingeschreven worden voor de activiteiten van Wijsneus, dit blok is er
een activiteit voor alle groepen.
Er zijn per activiteit 10 plekken beschikbaar, bij meer aanmeldingen wordt geloot.
De activiteit start in de week van 5 februari. Meer informatie staat op het inschrijfformulier wat donderdag
uitgedeeld wordt.
Als u uw kind heeft ingeschreven krijgt hij/zij altijd een brief waar in staat of hij/zij deelneemt of is uitgeloot.

VVE De Bonkelaar:
*Telefoon 020-6314737
* Wij beginnen iedere dag graag gezamenlijk in de kring. Willen alle ouders de kinderen op tijd

binnen brengen. Zitten wij al in de kring? Dan graag op de gang wachten tot deze voorbij is.
Openingstijden: 08.45 uur tot 13.45 uur.
*Er liggen nog veel tassen en jassen op de voorschool zonder de namen van de kinderen, het zoekt makkelijker
wanneer hier een naam in staat. Wilt u de naam van uw kind in de jas of tas schrijven?
*Wij werken aan een nieuw thema “kunst”. Dit thema duurt tot en met vrijdag 16 februari. Informatie over dit
thema volgt nog.
*Even voorstellen:
“Hallo ouders en kinderen van de voorschool,
Bij deze wil ik me graag voorstellen aan jullie.
Ik ben Jacqueline en ik ga vanaf januari als vaste leidster werken op jullie voorschool, op de vrijdag.
Afgelopen week heb ik kennis gemaakt. De locatie ziet er prachtig uit en staat echt bekend als een top-voorschool. Dus
ik heb heel veel zin om met jullie kindjes en met jullie als ouders samen te werken. En natuurlijk met Laura en Wietske.
Ik werk ook als leidster op een voorschool in de Kinkerbuurt en als oudercontactmedewerker daar en op de Leonardo
da Vincischool. Lekker gevarieerd dus.
Ik woon in Oostzaan en heb 3 volwassen kinderen. Ik houd van lezen, kunst, reizen en taal. Ik zit al jaren op een koor,
zingen is zó leuk! Verder doe ik een beetje aan yoga en gym en wandelen.
Ik ben ooit begonnen in het basisonderwijs als juf, heb als kunstenaar gewerkt, en als docent beeldende vorming, als
taalcoach en als coördinator talentontwikkeling in Zaanstad en in Amsterdam Zuid Oost.
Ik heb een tijd op Curaçao gewoond maar woon toch het liefst in ons landje.
Ik hoop op een fijne samenwerking en zie uit naar de kennismaking met jullie en jullie peuters.
Fijne kerstdagen, een goed Nieuwjaar en tot 5 januari!”
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Wij zijn jarig geweest of zijn jarig in de maand januari 2018:
1
Rafef Alzraeki (2012) 1/2 C
1
Daymon Habtom (2012) 1/2 B
1
Jessie Hall (2010) 4
1
Andemeskel Habtom (2013) VVE
3
Rachel Appelboom (2008) 7
3
Lissy Veltman (2010) 4
4
Jah'milliah Proeger (2011) 3
4
Zonita Lakhani (2014) VVE
6
Jomanah Elghzaoui (2010) 4
6
Deepkamal Kishore (2007) 7
6
Casper de Loor (2007) 7
7
Anastacia Bandeira (2010) 4
10
Arthur Teepe (2009) unIQ 5/6
12
Sam van Tilburg (2010) unIQ 5/6
17
Salssabil Ouchikh (2009) 6
18
Selena Langeveld (2010) 4
18
Dilara Sahingöz (2013) 1/2 B
18
Mohammed Amine Tanouti (2014) VVE
19
Achraf El Asri (2009) 5
21
Ann Jahlee Richards (2014) VVE
21
Mike Hoppe (2006) 7
23
Jorik de Haas (2007) unIQ 7/8
23
Ayse Halici (2013) 1/2 A
23
Bashaer Abed (2015) VVE
25
Pepijn van den Broek (2013) 1/2 C
26
Aouab Ouled-Haj-M'hand (2012) 1/2 A
27
Koen van Tilburg (2007) unIQ 7/8
28
Ian Wong (2012) 3
Namens alle meesters en juffen van De Bonkelaar van harte gefeliciteerd. We wensen je een feestelijke dag en nog vele gezonde jaren toe.

Theoretisch verkeersexamen:
Op donderdag 1 februari is het theoretisch verkeersexamen voor alle leerlingen van jaargroep 7. Dit examen vindt
plaats op school. Zij hebben allemaal een boekje gekregen van verkeer. Goed leren, dan komt het allemaal goed.

Oudercontactmedewerkster:
Met ingang van volgende week is Willy op dinsdag in plaats van maandag werkzaam op De Bonkelaar. Zij is aanwezig
van 8.30 uur tot 16.00 uur in de personeelskamer.

Verschijningsdatum nieuwsbrief:
De nieuwsbrief verschijnt 1x per maand. Het streven is om dit op iedere eerste maandag van de maand te doen voor zover dit uit komt met
vakantie en vrije dagen.
Nummer 5 kunt u verwachten op maandag 5 februari 2018.

