Nieuws BaBoBos
Voor alle boeken die ná 1 mei nog niet terug zijn, gelden de volgende afspraken:
• De vrijwilligers maken een brief voor het kind wat een te-laat boek heeft.
• De leerkracht geeft de brief aan het kind mee naar huis.
Zo proberen we de veelheid aan nooit-terug-gebrachte-boeken te beperken.
Vanaf nu is de bieb ook open op elke dinsdag en donderdag een half uur ná
schooltijd voor uitleen en dat is goed nieuws!
Nationaal Schoolontbijt
Op woensdag 8 november gaan we als Bonkert gezamenlijk ontbijten tijdens
de week van het Nationaal Schoolontbijt.
De kinderen hoeven deze ochtend dus niet thuis te ontbijten, maar mogen dat op
school doen. Deze ontbijtweek is extra bijzonder, want men viert de 15e editie
van het Nationaal Schoolontbijt. Een jubileum dus! Het thema van deze editie is
‘Gezond ontbijten is geen kunst!’.
Een gezond ontbijt…Wat er bij het Nationaal Schoolontbijt op tafel komt is elk
jaar een schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt. Dit jaar met nog meer variatie
in lekker brood, beleg, zuivel, groente, fruit en thee. Er valt dus veel te kiezen!
Het ontbijtpakket voldoet aan de nieuwste richtlijnen van het Voedingscentrum.
Dat is de garantie voor een gezonde start van de dag.
Ouderavond groep 8
Op maandag 13 november is er een extra ouderavond voor groep 8. Kim zal dan
uitvoering stilstaan bij de verschillende richtingen in het voortgezet onderwijs, de
eindtoets en de aanmeldingsprocedure. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.
Afspraken
We merken de laatste tijd, dat er na 8.30u nog kinderen de groep binnen komen. Dit is
niet alleen storend voor de groep, maar de kinderen die te laat komen missen ook een
deel van het onderwijsprogramma. Daarbij krijgen ze niet de kans om de dag
gezamenlijk met de groep op te starten, wat belangrijk is voor het prettig verlopen van
de schooldag. Wij willen u dan ook vriendelijk vragen om te zorgen dat uw kind om 8.30u
in de klas is. Kinderen en ouders mogen nl. al om 8.15u doorlopen naar hun klas.
Overlast van fietsen
In de afgelopen weken hebben we op school diverse klachten ontvangen over fietsen die
op/naast het voetgangerspad tegenover 't Bolwerk worden geplaatst. Voetgangers
kunnen het pad niet gebruiken of moeten vreemde capriolen uithalen om de school te
bereiken. Vanwege de veiligheid verzoeken wij iedereen die met de fiets komt om deze
te plaatsen in de fietsenstalling en niet op straat.

Leerlingenraad

Inmiddels is de leerlingenraad bij elkaar gekomen en zijn de taken verdeeld. De eerste
bespreekpunten staan op de agenda. De volgende stap is dat de leden van de
leerlingenraad in gesprek gaan met hun klasgenoten. Daarna komen we terug op wat er
in de klassen is besproken.
Foto plaatsen!
Nieuws uit de regio
Carnavalsnieuws
Het carnavalsseizoen staat weer voor de deur en over enkele weken zal bekend
worden wie als jeugdprins(es) zal heersen over het Geiten en Bokkenrijk. Vorig
jaar was dat Prinses Zoë, oud-leerling van de Bonckert.
Dit jaar wordt de bekendmaking van de jeugdprins(es) en zijn/haar gevolg in een
ander jasje gestoken. Er zal op vrijdagavond 24 november een heuse Grote
Prinsendisco worden georganiseerd met de Super disco show! Dit is bedoeld voor
de groepen 6, 7 en 8. De entree is gratis en de kinderen hoeven niet verkleed te
komen. De tijd is van 19.00 tot 22.00 uur bij Cantina La Bamba.
Sjors Sportief

