Februari 2018

Carnaval 2018 op de
BONCKERTBURCHT met
PRINS VINN EN PRINSES MEIS

Op maandag 5 februari is ons feest
begonnen met de onthulling van de
PRINS en PRINSES van de Bonckert,
voorlezen van de proclamatie,
sleuteloverdracht, voorstellen van de
Raad van Elf, adjudant, nar, de
dansmariekes en een optreden van onze
dansmariekes.

Het carnavalsprogramma heeft u al via de
mail ontvangen.

Voorstellen interim IB’er

Proclamatie
1. Aan school denken we met carnaval
niet meer,
we gaan alleen maar feesten deze keer.
2. Voor ons is niets te dol.
we maken veel plezier en beleven veel lol!
3. Jullie vieren allemaal feest onder ONS
gezag,
dinsdag 6 februari is het weer PYAMADAG!
4. Wij schenken op Woensdag 7 februari
een leuke donatie,
voor de hele school een lekkere traktatie!
5. Donderdag 8 februari is de dag dat je
lekker vroeg wakker worden mag,
het wordt GEKKE HAREN DAG!
6. De dansmariekes hebben weer een
leuke dans geleerd,
ik kan dat niet zo goed maar ik heb het ook nog
nooit geprobeerd!
7. Alleen met goeie zin,
kom je de Bonckertburcht in!
8. Met DJ Guus en DJ Thomas gaan we
hossen, dansen en zingen,
en op zijn tijd ook flink springen.
9. We hebben d’r zin in en schreeuwen
ALAAF,
want we vinden carnaval echt super GAAF!
10. Wij zullen dit jaar carnaval vieren als
de beste,
zonder daarbij iemand te pesten.
11. Onze lijfspreuk luidt:

Gieren, brullen, lachen en lallen,
wij gaan met de carnaval
knallen!

Op maandag 19 februari zal Nanneke
ons team gaan verrijken. Zij stelt zich bij
deze aan u voor.
Ik ben Nanneke
Hulstijn-Hendrikse
en ga als interim
intern begeleider
(IB’er) aan de slag
op de Bonckert. Ik
ben gedetacheerd
vanuit BCO
Onderwijsadvies in
Venlo; daar ben ik
werkzaam als
onderwijsadviseur
leerling-ondersteuning &
onderwijsontwikkeling. Als trainer,
adviseur en als orthopedagoog ben ik
betrokken en werkzaam op verschillende
basisscholen. Ik kom ook op VVE-locaties
zoals peuterspeelzalen en ik heb vaker
de functie van interim IB’er vervuld.
Ik heb een brede kennis ten aanzien van
de ontwikkeling van (jonge) kinderen en
ik heb ervaring als leerkracht in het
speciaal (basis)onderwijs. Ik hecht veel
waarde aan open en persoonlijk contact
en aan het bouwen van een vertrouwde
relatie. Bij voorkeur handel ik
oplossingsgericht door kritisch te denken
en analytisch te kijken naar alle factoren
die een rol spelen in een situatie.
Belangrijke waarden voor mij zijn
pedagogisch optimisme, respect voor
elkaar, eigenaarschap en kansen voor
elk kind: Kinderen laten worden wie ze in
wezen zijn. Tenslotte is humor, het
werken binnen een inspirerend team en
een prettige werksfeer belangrijk voor
mij.
Ik woon in Wijchen met mijn man en
drie prachtkinderen van 6, 4 en 1 jaar
oud. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om
te sporten maar uitrusten & ontspannen
en bourgondisch genieten doe ik ook erg
graag.
Na de carnavalsvakantie ga ik starten en
ben ik drie dagen in de week op school
te vinden. Ik ben er dan (een enkele
uitzondering daar gelaten) op de
maandag, dinsdag en donderdag.
Hartelijke groeten van Nanneke.

Activiteiten, vrije dagen en
vakanties

Wachtwoord

5-9 februari: Carnaval op school
12-16 februari: Voorjaarsvakantie
21 februari: Kinderen om 12.00u
vrij. Team heeft studiemiddag.
5-16 maart: Portfoliogesprekken

Op de website van onze school
www.debonckert.nl worden regelmatig
foto’s geplaatst. Vooral onze 'nieuwe'
ouders nodigen we uit om een kijkje te
nemen. Het fotoalbum is beveiligd en
kan alleen met een wachtwoord bekeken
worden. Het wachtwoord ontvangt u per
e-mail. Als u het wachtwoord niet meer
weet, kunt u dat navragen op school.

Nieuws uit de regio
Zwemdisco Carnaval in ‘t Hoogkoor
Met Jeugdprins en Raad van Elf
De carnavalsvakantie staat voor de deur,
een periode vol gezelligheid. Ook in ’t
Hoogkoor starten we de carnaval goed.
Op vrijdag 9 februari organiseren wij een
zwemdisco van 18.30-20.00 uur. Kom jij
ook lekker zwemmen en hossen op de
leukste carnavalsmuziek? Vergeet niet
je klasgenoten, vrienden en familie mee
te nemen!
Tijdens de zwemdisco carnaval krijgen
we hoog bezoek van de Prins en de Raad
van Elf. En we hebben een DJ!

www.optisport.nl/hoogkoor

Allemaal een hele fijne carnavalsvakantie en tot maandag 19 februari.

ALAAF
Namens het team van de Bonckert
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