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Jeelo-project ‘Beleven van onze
planeet’
Op en om de aarde valt veel te bewonderen
en te beleven. In dit project leren de
kinderen over seizoenen, klimaten en de
strijd tegen water. Ze meten het weer,
onderzoeken de bodem en leren over de
opbouw van de aarde en het zonnestelsel.
Het doel van het project Beleven van onze
planeet is dat kinderen leren hoe groot de
invloed van de zon en de regen is op onze
omgeving en ons dagelijks leven. Ze
ontdekken dat alles op onze planeet met
elkaar samenhangt.
Competenties als rode draden
In elk project werken groep 1 tot en met 8
aan hun competenties: samenwerken,
zorgen, maken, onder- zoeken, leren en
presenteren. De rode draden van dit project
zijn:
Van beleven tot betrokkenheid: Kinderen
verwonderen zich over hun omgeving. Door
beleven, ontdekken en onderzoeken raken
kinderen meer betrokken.
Van dichtbij tot veraf: Kinderen leren over
hun directe omgeving, hun provincie en de
hele wereld.

Van informatie verzamelen tot
verwerken: Kinderen verzamelen gegevens
door metingen of via internet. Ze ordenen,
interpreteren en waarderen de gegevens om
vervolgens keuzes te maken en de informatie
te verwerken.
Van kaarten lezen tot kaarten maken:
Kinderen leren kaarten lezen, topografie en
maken zelf kaarten met legenda’s.
Van mondeling tot schriftelijk
communiceren: Kinderen presenteren voor
een camera, communiceren per persbericht
en per e-mail.
Opening
Op maandagochtend 14 mei zal de opening
van het project zijn. Met behulp van een
braskaart zullen de kinderen in de school
allerlei activiteiten gaan doen die te maken
hebben met het project ‘Beleven van onze
planeet’. Dit is deze keer zonder ouders.
Afsluiting
Op donderdag 28 juni zal de afsluiting zijn
van dit Jeelo-project. Deze zal bestaan uit
een nieuwsbrief.

Ook dit jaar gaan we weer meedoen aan de
actie Bag2school. IEDEREEN mag meedoen
en vraag ook je buren, familie en vrienden.
Plastic (vuilnis) zakken gevuld met o.a.:
herbruikbare kleding (geen gaten of scheuren
en geen ondergoed), textiel, knuffels,
schoeisel (veters aan elkaar gebonden),
gordijnen, tassen, handdoeken etc. Zolang
het maar intact is en goede kilo’s oplevert.
Voor meer informatie zie www.bag2school.nl
Voor élke opgehaalde kg ontvangen wij
€0,30. De totale opbrengst wordt besteed
aan diverse activiteiten voor de kinderen via
de OR.
De zakken om spullen in te doen, krijgen de
leerlingen mee naar huis. Ook bij het
mededelingenbord in de hal van school liggen
deze zakken. Neem gerust mee!
Inleverdata zijn:
Maaandag 7 mei van 8.30u-9.00u en 13.45u14.30u
Dinsdag 8 mei van 8.30u-9.00 en 13.45u14.30u
Woensdag 9 mei van 8 30u-9.00u en 13.45u14.30uMaandag 14 mei van 8.30u-9.00u en
13.45u-14.30u
Op dinsdag 15 mei wordt alles weer
opgehaald door Bag2school.

Waar:
Speellokaal aan de kant van de
Bonckert.
Een dringend verzoek
Wij vragen iedereen om geen auto’s en
fietsen te plaatsen op het zebrapad op
de parkeerplaats. Helaas zetten daar toch
nog steeds ouders auto’s en fietsen neer en
dat zorgt voor een gevaarlijke situatie.

Picknick
Dit schooljaar hebben we ervoor gekozen om
op woensdag 4 juli allemaal te gaan
picknicken. Groep 1 t/m 4 gaan samen en
groep 5 t/m 7 gaan samen.
Groep 8 zal op deze woensdag nl. de school
gaan inrichten voor hun afscheidsmusical en
de generale repetitie hebben. Groep 8 heeft
i.p.v. de picknick een andere leuke activiteit.
De kinderen en ouders worden daar t.z.t.
over geïnformeerd.
We realiseren ons dat sommige ouders
mogelijk een keuze (kinderen in diverse
groepen) moeten maken met welk kind zij
meegaan op picknick. Volgend schooljaar
kunt u dan wisselen want dan zal de picknick
weer plaatsvinden als groep 8 de school in
gaat richten voor de eindmusical. Datum
komt in de kalender van schooljaar 20182019 te staan.
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Het vakantieerooster 2018-2019 is
goedgekeurd door de MR.
De planning ziet er als volgt uit:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie PO
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

ma 15-okt-18
ma 24-dec-18
ma 4-mrt-19
ma 22-apr-19
ma 22-apr19
do
30-mei19
ma 10 juni-19
ma 8-jul-19

t/m vr
t/m vr
t/m vr

19-okt-18
4-jan-19
8-mrt-19

t/m vr

3-mei-19

t/m vr

31-mei-19

t/m vr 19-aug-19

De data van de studiedagen 2018-2019 zijn
eind mei bekend. U wordt daarover
geïnformeerd in de BVN.
Dodenherdenking 2018
Op vrijdag 4 mei is er in Boxmeer weer
aandacht voor de jaarlijkse Dodenherdenking.
Kinderen van de Bonckert zullen daarbij
aanwezig zijn daarbij. Onze school wordt er
vertegenwoordigd door Mandy en kinderen uit
groep 8 nl.
Meis, Julia, Iris
en Aymeric.
Zij lezen de
namen voor
van
Boxmerenaren
die als gevolg
van
oorlogsgeweld
omkwamen.

Oproep
Hallo, wij zijn Niek en Lex uit groep 7.
Wij bouwen als
wiskundig project een
hele grote knikkerbaan
voor de school.
Wij hebben een vraag
aan jullie: Wij zouden
het fijn vinden als u
oude mobieltjes, snoeren/kabels (eventueel
met stekker) en toetsenborden voor ons wilt
verzamelen.
U kan de spullen inleveren bij het lokaal van
groep 7 in de zwarte bak.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groetjes Niek en Lex groep 7.
Gevonden voorwerpen
De rode ton met gevonden voorwerpen puilt
uit. Wilt u na de meivakantie kijken of u nog
spullen kwijt bent, die mogelijk in deze ton
zitten. De rode ton zal geleegd worden op
woensdag 9 mei.
Oude kleutermaterialen etc.
Afgelopen weken zijn kleutermaterialen zoals
puzzels van beide scholen uitgezocht.
Wat we niet meer gebruiken, hebben we in
een lege ruimte gezet aan de kant van de
Bakelgeert (begane grond achter bij de
kleutergroep) U kunt de spulletjes gratis af
halen op 7-8-9 mei. Op is op. Een kleine
donatie is natuurlijk altijd welkom.

Nieuws uit de regio

Avondvierdaagse Boxmeer
5 – 6 – 7 - 8 juni 2018
Op dinsdag 5 juni 2018 start de Boxmeerse
avond wandelvierdaagse voor de 39e keer.
Al vele jaren met meer dan duizend jeugdige
wandelaars per dag en op de langere
afstanden ook vele wandelaars die deze
avondvierdaagse als een meerdaagse training
beschouwen voor de Nijmeegse.
Op 5-6-7-8 juni a.s. kan men vier avonden
wandelen op de afstanden 5-10-15-20-25
km.

Dit jaar zijn de wandelroutes weer met veel
plezier uitgezet en hier en daar zijn er op de
routes enkele kleine verbeteringen
aangebracht. Dat zal het wandelplezier ten
goede komen. En tenslotte worden er zoals
elk jaar enkele veiligheidsmaatregelen
genomen. De Avondvierdaagse wandelt onder
de vlag van de KWBN, de grote wandelbond.
Er zal iedere dag gestart worden vanaf de
achterzijde van De Weijer, De Raetsingel 1 te
Boxmeer.
Inschrijven.
Op de speciale vóór inschrijfavond maandag
4 juni 2018 tussen 19.00 en 21.00 uur.
Tijdens de wandeldagen in het startbureau in
De Weijer, of
Digitaal inschrijven via de site
www.vierdaagseboxmeer.nl dit kan al vanaf
heden
Speciaal voor scholen en groepen.
De avondvierdaagse Boxmeer kent dus lange
afstanden en korte afstanden en een speciale
route voor rolstoelgebruikers. Vooral in
groepsverband wordt er heel veel gewandeld
op de 5 en 10 km per dag. Een gezonde
activiteit en een prima gelegenheid om met
de wandelsport kennis te maken. Wij zijn dan
ook altijd heel blij met de steeds toenemende
belangstelling vanuit scholen en diverse
instellingen.
Wel willen wij ook dit jaar nadrukkelijk
verzoeken om ook de begeleiders/ouders die
met de school/groep meelopen met de
inschrijving mee te nemen. Zij ontvangen ook
een traktatie. Zij kunnen dan gerust van dag
tot dag wisselen, ontvangen geen medaille,
maar lopen wel mee tegen een speciaal laag
tarief. Ook de Avondvierdaagse moet de
eindjes aan elkaar knopen en dan is het fijn
dat iedereen die meeloopt daaraan bijdraagt.
Tarief voor scholen en groepen
Voor scholen en groepen (vanaf 10 personen)
is er een speciaal tarief. Dit is als volgt:
- Bij voorinschrijving (via de site of op
maandagavond 4 juni 2018) bedraagt het
inschrijvingsbedrag per deelnemende leerling
c.q. wandelaar of rolstoeler € 5,-.
- Meelopers/begeleiders die in groepsverband
met groepen meelopen betalen € 2,50. Dit
kan alleen mits tevoren met de groep als
geheel opgegeven. Deze kunnen dan een of
meerdere dagen op die kaart meelopen. Let
op dit geldt alleen in groepsverband. Deze
ouders/begeleiders ontvangen geen medaille,
maar ontvangen wel een eventuele traktatie.
In het kader van de veiligheid moeten ook
deze aantallen bekend zijn.

- Over het gehele bedrag ontvangt een
deelnemende groep nóg eens een korting van
10%.
Let op, inschrijven via de website is mogelijk.
Het verdient echter de voorkeur dit
persoonlijk op de vóór inschrijvingsavond te
doen (in verband met de korting en de
beschikbare tijd).
Website
Nadere informatie kunt u vinden op de
website van de
organisatie:www.vierdaagseboxmeer.nl
Met sportieve groet,
Bestuur Avondvierdaagse Boxmeer

Vraag vanuit de Bonckert:

Activiteiten, vrije dagen en vakanties

23 april-4 mei: Meivakantie
7-9 mei en 14 mei: Inleveren
Bag2school
9 mei: Luizenkammen
10-11 mei: Hemelvaart en vrije
dag voor alle leerkrachten en
kinderen
14 mei: Opening Jeeloproject
”Beleven van onze planeet”
16 mei: Fietsexamen groep 7
21 mei: 2e Pinksterdag

Heeft iemand interesse om de
organisatie op zich te nemen om
met kinderen van de Bonckert, die
zich daarvoor opgeven, deze
Avondvierdaagse te gaan lopen?
Wie interesse heef, kan zich
melden bij Willy.

Stichting comité Boxmeerse vaart
Immaterieel Cultureel Erfgoed
Pinksteren vroeg, Pinksteren laat……
14 dagen later trekt de Boxmeerse Vaart!
Dit jaar is de Boxmeerse Vaart op 3 juni.
Ook nu zoeken wij weer Vaartsterren. Er is
plek voor iedereen!! Kinderen binnen en
buiten Boxmeer, neefjes, nichtjes, jullie zijn
allemaal welkom! In het jaar dat je vier wordt
(ook al ben je pas na de Vaart jarig) mag je
meedoen.
Wil jij graag mee doen, dan kun jij je op
school opgeven vanaf 7 mei of nu direct al
via info@boxmeersevaart.nl (graag met
vermelding van naam, school en groep).

Wij wensen iedereen een hele
fijne vakantie en tot maandag 7
mei.
Team van de Bonckert

Met vriendelijke groet,
Willy Rothof-Jilesen
Directeur

