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Nummer 8, 04-04-2018
Belangrijke data april/mei 2018:
5 april
13 april
25 april
26 april
27 april
30 april t/m 13 mei
14 mei
15 mei
15 mei
17 mei
20-21 mei
22 mei
23 t/m 25 mei
30 mei

- bezoek Dieuwertje Blok
- de leerlingen van 5/6 unIQ gaan naar This is Holland
- Sportdag ATOS groep 5 t/m 8
- Koningsspelen OSV 1 t/m 4
- Koningsdag, iedereen vrij!!
- Meivakantie voor de basisschool LET OP: in de vorige nieuwsbrief stond niet de juiste
periode
- de leerlingen van groep 1/2 C en groep 3 gaan naar de schooltuinen
- de leerlingen van groep 1/2 A gaan naar de schooltuinen
- Kangoeroewedstrijd
- de leerlingen van groep 1/2 B gaan naar de schooltuinen
- Pinksterweekend, maandag vrij!
- Alle leerlingen van de basisschool vrijdag
- schoolkamp leerlingen van groep 7/8, 7 en 8
- de leerlingen van groep (jaar) groep 8 gaan fietsen naar het VO

Morgen (5-4) bezoek van Dieuwertje Blok:
De bovenbouw heeft meegedaan aan een Poëziewedstrijd in het Zonnehuis. Meerdere scholen
uit Amsterdam-Noord deden hieraan mee. Uit elke klas waren er 3 kinderen geselecteerd die
hun gedicht op het grote podium mochten voordragen. Het gedicht van Wiebe uit groep 5/6 is
door een vakkundige jury uitgekozen tot winnaar.
Met zijn gedicht heeft Wiebe een bezoek van Dieuwertje Blok aan de Bonkelaar gewonnen. Zij
zal op 5 april gedichten uit eigen werk voordragen. Ook zullen de kinderen haar mogen interviewen. Het winnende gedicht
van Wiebe is terug te lezen op de website www.debonkelaar.nl

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?
* Onze jarige kinderen van maart, door omstandigheden zijn we hen vergeten te melden, alsnog van
harte gefeliciteerd! Hope Roerig 07-03-15 3 jaar, La-laicy Roerig 03-03-16 2 jaar, Safa Baig 18-03-15 3 jaar, Felicia Bienemann
30-03-15 3 jaar.
* Dinsdag 3 april starten wij met een nieuw thema ‘’Verkeer’’ deze duurt t/m 11 mei.
* Dinsdag 10 april is er een cursus ‘’EHBO’’ gepland voor ouders welke plaatsvind in de ouderkamer van de Krijtmolen. Mocht
u interesse hebben kunt u zich opgeven bij Willy onze oudercontactmedewerker.
* Dinsdag 17 april is er een thema bijeenkomst voor ouders in de ouderkamer (thema verkeer).
* Dinsdag 24 april is er een doe ochtend op de groep waarbij u samen met uw kind iets gaat maken wat aansluit bij het
thema Verkeer. Dit wordt begeleid door Willy, onze Oudercontact medewerker.
* Voor de ouders die nog vragen/ informatie/handvatten of tips willen wat betreft de opvoeding is er nu een Digitale
Tipkrant! Deze informatie kunt u vinden op www.positiefopvoeden.nl

VVE gesloten op onderstaande dagen:
* Vrijdag 13 april heeft onze Peutercombi (voorschool) een studiedag van Combiwel en is gesloten!
De basisschool is wel gewoon open.
* Vrijdag 27 april is het Koningsdag.
* Donderdag 10 mei is het Hemelvaartsdag.
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Sportdagen:
Informatie over de sportdagen ontvangt u via de groep van uw kind(eren).

Bibliotheekouder gezocht!
Voor groep 5 zijn we op zoek naar een ouder die de bibliotheek wil doen, een dagdeel (uurtje)
in de schoolbibliotheek met het programma V@school zodat de kinderen van groep 5 een boek
kunnen lenen of ruilen.
Meldt u zich aan bij juf Martine.

Wij zijn jarig geweest of zijn jarig in de maand april 2018:
6
Ceylin Koçak (2012) 1/2 C
7
Nino de Ridder (2011) 3
8
Paola-Adely Pemha Hendje (2010) 4
10
Dener Abdulrahman (2009) 4
10
Benjamin Sessink (2007) unIQ 7/8
12
Sami Elghzaoui (2006) 8
13
Ashraf Tanouti (2009) 5
14
Nelya Igel (2011) 3
16
Nirwan Baldewsingh (2011) 3
22
Billy van Kerkwijk (2013) 1/2 C
24
Almina Güngör (2006) 8
24
Danté Duijvis (2015) VVE
24
Senne Reinders (2008) unIQ 5/6
26
Tamudgin Alpala Maldonado (2010) 4
27
Rayan Amattach (2008) 6
27
Joey Song (2012) 1/2 C
30
Miguel Mendes (2009) 5
Namens alle meesters en juffen van De Bonkelaar van harte gefeliciteerd. We wensen je een feestelijke dag en nog vele
gezonde jaren toe.
Extra informatie:
Omdat de nieuwsbrief 1x per maand verschijnt, komt het wel eens voor dat u extra informatie krijgt
vanaf het email adres nieuwsbrief@debonkelaar.nl

Informatie via OKA: (zie ook de extra bijlage(n)) bij de nieuwsbrief
Graag wil ik jullie op de hoogte brengen dat dit voorjaar de training Triple P Pathways weer gaat starten in Amsterdam
Noord.
Start: Woensdag 23 mei van 9.15-11.15 uur.
Het zijn 6 bijeenkomsten. De cursus wordt gegeven in een ouderruimte in Basisschool De Zeppelin, Bessensap 1, Amsterdam
Noord. Ouders van de hele stad zijn welkom!
Triple P Pathways wordt in groepsvorm slechts 2x per jaar aangeboden. Wie weet ken jij toevallig een ouder die graag mee
zou willen doen.
Pathways is voor ouders die merken dat ze regelmatig boos worden op hun kind, die tegen eigen boosheid in de opvoeding
aan blijven lopen en het moeilijk vinden om rustig te blijven wanneer kinderen ongewenst gedrag laten zien.
Ook voor ouders die het idee hebben dat hun kind expres ongewenst gedrag laat zien of die geen grip krijgen op het gedrag
van hun kind, kan de cursus Pathways een aanvulling zijn op de basiscursus TripleP.
Indien ouders geen basiscursus Triple P hebben gevolgd, maar heel graag eerst aan de slag wil met dit thema, kunnen zij ook
eerst deze cursus volgen en eventueel daarna alsnog de basiscursus.
Mijn ervaring is dat veel ouders hier tegenaan lopen, maar het thema toch moeilijk vinden om te bespreken uit schaamte of
angst voor gevolgen als ze erover praten.
Indien gewenst kan ik ook eerst een keer een voorlichting geven op een school indien er interesse is of ouderochtenden
georganiseerd worden. In dat geval, laat het mij weten.
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Voor meer informatie of voor aanmelding: marjan.den.hollander@puntp.nl of 06-11917103
Een poster om op te hangen en flyer voor ouders is als bijlage toegevoegd.
De data zijn: 23 mei, 30 mei, 6 juni, (13 juni niet), 20 juni, 27 juni, (4 juli niet) en 11 juli van 9.15-11.15 uur.
Nogmaals ouders van de hele stad zijn welkom!
We hopen op veel aanmeldingen zodat deze groep kan blijven bestaan.
Als ouders eerst graag een gesprekje willen, is dat natuurlijk ook mogelijk.
Vriendelijke groet,
Marjan den Hollander

Extra bijlage:
Als extra bijlage(n) bij de nieuwsbrief informatie over een zomerkamp. Meer informatie hierover via Fadoua, de OKA.
En twee bijlage voor activiteiten bij het Middelpunt.

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 9 kunt u verwachten op maandag 14 mei (na de meivakantie)

