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IJsfestijn Boxmeer: 4 weken
ijsplezier!
Donderdag 21 december
worden alle kinderen om
17.00u op school verwacht.
Zij genieten dan van een heus
KERSTDINER.
De leerkracht(en) van uw kind stemmen
met u af, hoe dat diner er uit gaat zien
en hoe u een bijdrage kunt leveren aan
het maken van al het lekkers. Terwijl de
kinderen in hun klas genieten van een
heerlijk kerstdiner, kunt u gezellig in de
hal blijven kletsen, wat drinken of iets
lekkers eten. De OR zorgt voor iets
lekkers, maar mocht u ook lekkere
hapjes willen delen, mag dat natuurlijk.
Om 18.15u zorgen de kinderen voor een
muzikaal intermezzo en om 18.30u gaan
alle kinderen naar huis.
De kinderen nemen donderdagochtend al
een bord, bestek en beker (in een plastic
tas) mee naar school of de leerkracht
van uw zoon en/of dochter heeft dit
anders naar u gemaild.
Vriendelijke
groeten,
Alle leerkrachten
van de Bonckert

Op dinsdag 19 december mogen alle
kinderen van de Bonckert schaatsen op
de ijsbaan in Boxmeer. Wat een feest!
De gymlessen in het Hoogkoor van deze
dag komen te vervallen.
De indeling van de groepen is als volgt:
 8.30-9.30: groep 3,4,5 (ouders
brengen hun kinderen meteen
naar de schaatsbaan)
 9.30u-11.00u: groep 6,7,8
 13.15u-14.00u: groep 1-2
(samen met 1-2 van de
Bakelgeert)
Met dank aan onze sponsor: Verhofstad
Fiscale en Administratieve
Dienstverlening (Bas, vader van Thijmen
in groep 1-2a).
Inloopdagen
Op maandag 22 januari en donderdag 25
januari organiseren wij voor de eerste
keer inloopdagen. De bedoeling van deze
inloopdag is dat de ouders van onze
leerlingen een les mee mogen draaien
met hun kind in de klas. U bent

welkom van 9.00u-10.00u. Vaak hoor
je als ouder je kind vertellen over een
bepaalde les, maar heb je daar geen
duidelijk beeld bij. Tijdens de inloopdag
ervaar je als ouder zelf hoe een les
wordt gegeven en wat er allemaal bij
komt kijken. We organiseren dit jaar
meerdere inloopdagen om alle ouders de
kans te geven om een les met hun kind
mee te draaien. De keuze is dan aan de
ouders in welke groep ze binnen willen
lopen en op welke dag.
Overlijden
Via deze weg wil ik u informeren over
het overlijden van Bocker Kudiwa, de
man van juf Leny uit groep 8 van onze
collega-school de Bakelgeert. Bocker is
dinsdag 5 december in het bijzijn van
Leny en hun twee kinderen gestorven.
We wensen Leny en haar kinderen heel
veel sterkte de komende tijd.

informatie ontvangen hoe de loting zal
verlopen.
Kerstateliers en workshops
Met de onder- en de middenbouw
hebben we twee
atelierrondes/workshops op het
programma staan nl. vrijdag 15
december en donderdag 21
december van 08.45u tot 10.15u.
Met de bovenbouw zijn de twee ateliers
rondes/ workshops gepland op vrijdag
15 en 22 december ook van 8.45u10.15u.
Ouderhulp is al gevraagd maar nog
steeds welkom!

Bezoek van Jochem van Gelder
Onze groepen 5, 6 en 7 zijn samen met
de groep 5,6 en 7 van de Bakelgeert
uitgekozen voor een bijzondere actie.
Aanstaande maandag komen Jochem
van Gelder en Ron Bons naar ’t Bolwerk
om 50 vrijkaartjes weg te geven voor
hun theatervoorstelling
‘Wereldbetermakers’. Samen leggen ze
aan ons uit waar de voorstelling over
gaat. Hieronder alvast een tipje van de
sluier:
“In deze interactieve voorstelling
nodigen zij de Nederlandse kinderen,
volgens onderzoek de gelukkigste ter
wereld, uit om naar het theater te
komen om samen een plan te bedenken
om de wereld beter te maken voor álle
kinderen. Theater met humor, muziek,
spanning én met een boodschap. Om te
laten zien hoe kinderen het elders
hebben, zijn Jochem en Ron een
samenwerking aangegaan met SOSkinderdorpen. Ze zijn dankzij hen naar
Lembang, Indonesië gereisd om daar de
kinderen te bezoeken en opnames te
maken. Deel van de opbrengst gaat ook
naar SOS Kinderdorpen”.
De kinderen en hun ouders van deze
groepen hebben inmiddels via de mail al

Workshop op bezoek bij St.
Anna

Activiteiten, vrije dagen en
vakanties
18 december: Bezoek Jochem van
Gelder aan ‘t Bolwerk
19 december: Schaatsfestijn
21 december: Kerstviering van
17.00u-18.30u
25 december t/m 5 januari:
Kerstvakantie
8 januari 2018: Iedereen is weer
welkom!
10 januari 2018: Luizenkammen
22 en 25 januari: inloopochtend
van 9u-10u

Nieuws uit de regio

Leuke activiteiten in ‘t Hoogkoor
Op vrijdag 22 december organiseren zij
een zwemdisco Kerst van 18.30-20.00
uur. Kom jij ook lekker zwemmen en
dansen op vrolijke kerstmuziek? Vergeet
niet je klasgenoten, vrienden en familie
mee te nemen! Zie voor meer informatie
volgende links: hoogkoor en
springparadijs

Nog een paar dagen, en dan scheuren we
alweer het laatste blaadje af van de
kalender van 2017. Alweer een jaar
voorbij. We hebben met elkaar,
leerkrachten en ouders, het afgelopen jaar
wederom een grote inzet gedaan ten
behoeve van de kinderen. Ik wil de
leerkrachten bedanken voor de passie en
deskundigheid die ze hebben getoond. Ik
wil de ouders bedanken voor de fijne
samenwerking.
Het jaar vloog voorbij… en ik heb nu al zin
in 2018. Met nieuwe kansen en nieuwe
uitdagingen. Die uitdagingen die zinvol,
haalbaar en toepasbaar zijn, ga ik aan. En
dat wens ik u ook! Van harte.
Ik wens iedereen een fijne kerstvakantie
toe. We zien elkaar weer terug op
maandag 8 januari.
Met vriendelijke groeten,
Willy Rothof
Directeur

