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Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de eerste seizoen flits met nieuws
van onze school.
Informatie/inloopmiddag
Het was goed te zien dat een groot deel
van de ouders aanwezig waren op de
geplande informatiemiddagen.
Noodlokaal
Het plaatsen van het noodlokaal voor
groep 8 heeft vertraging opgelopen. De
gemeente wil voor de plaatsing het
resultaat van het bodemonderzoek
afwachten. Dit resultaat wordt na de
herfstvakantie verwacht.
Zieke leerkrachten
Als er zieke leerkrachten zijn wordt u
hiervan op de hoogte gebracht via de
Parro-app. In dit bericht wordt dan ook
aangegeven op welke manier we de
groep opvangen. We zullen altijd
proberen om de groep op school op te
vangen, maar dit is niet altijd mogelijk. Als
er geen
opvang is zullen we u vragen uw
zoon/dochter thuis te houden.
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Studiedagen
Tot de kerstvakantie zijn de volgende
studiedag gepland:
Maandag 8 november
Vrijdag 24 december.
Alle leerlingen zijn op deze dagen vrij.
NPO- gelden
Ook De Bonkelaar heeft na overleg met
het team een plan gemaakt voor de inzet
van deze subsidie. Er is nieuw materiaal
van gekocht, een onderwijsassistent voor
ingehuurd en het team wordt geschoold
op gebied van lezen (technischbegrijpend lezen en spelling), rekenen
met inzet van rekenmaterialen en
traumasensitief lesgeven. Scholen mogen
deze subsidie niet naar eigen inzicht
inzetten. Het ministerie heeft een
menukaart ontwikkeld met daarop de
onderdelen waaruit een keuze
gemaakt moest worden. De MR heeft met
dit plan ingestemd.
De anti-pestknop
Op alle AMOS scholen is in de week tegen
pesten de Anti-Pest knop geïntroduceerd.
De leerlingen kunnen nu de hulp van de
contactpersoon van onze school (juf
Marion) inschakelen om over het pesten
te praten. Juf Marion heeft in de groepen
4 t/m 8 de anti-pestknop bij de leerlingen
geïntroduceerd.
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Kinderboekenweek: “Worden wat je
wilt”
De teamleden van onze school waren bij
de start van de Kinderboekenweek
gekleed in de kleding die past bij het
beroep dat zij, als ze groot zijn, wilden
worden.

Fietscontrole
Woensdag 27 oktober organiseert de OR
weer de jaarlijkse fietscontrole voor onze
leerlingen. De leerlingen kunnen hun fiets
even later controleren en kleine
reparaties worden dan uitgevoerd.

Wintertijd
In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31
oktober wordt de klok een uur
teruggezet.

Opvallend dat er geen onderwijzers bij
zijn😉

Op de volgende pagina’s vindt u korte
stukjes van mooie momenten uit de
verschillende groepen.
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DODEHOEK LES
Op 10 september kwam er een
vrachtwagen op het schoolplein om de
groepen 7 en 8 een dodehoek les te
geven. We leerden eerst in de klas en
daarna bij de vrachtwagen, wanneer de
bestuurder van de vrachtwagen ons wel
en niet kan zien. We waren verdeeld in
twee groepen, één groep ging de
achterkant van de vrachtwagen bekijken
en de andere groep ging van de voorkant
en de binnenkant van de vrachtwagen
bekijken. Het was een leerzame les.

DE HORTUS
Groep 7 is woensdag 6 oktober naar de
Hortus geweest. In de Hortus hebben we
verschillende klimaten gezien en er meer
over geleerd.

Voor je naar de Hortus gaat, kreeg je
lessen over de verschillende klimaten, die
er zijn. Je oefent zo alvast in de klas. Als je
in de hortus bent dan reis je door vier
soorten klimaten. Het woestijnklimaat,
het mediterraan klimaat, gematigd
klimaat en het tropisch klimaat. Daar leer
je ook over alle klimaten die al
opgenoemd zijn.
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SCHOOLTUINEN

KINDERBOEKENWEEK 1/2B

In groep 6 begin je in het voorjaar met
schooltuinen. Je gaat met de bus naar
schooltuin De Schaaptuin waar je een
eigen tuintje krijgt. Je moet dan in je
eigen tuintje planten en oogsten. Je
begint in groep 6 en eindigt in groep 7.
Het meeste zaai en plant je in groep 6 en
je oogst het meeste in groep 7.

Tijdens de Kinderboekenweek hebben wij
allemaal voorspelt wat we willen worden,
als we groot zijn.
In de klas hadden we ook een pad
gemaakt met allerlei poppetjes die een
beroep uitoefenen.

De kapster, de kok en de buschauffeur
hebben de voorkeur.
Dit is ook in de klas terug te zien en op de
foto’s!

En je maakt ook groentesoep en
kruidenazijn en je krijgt ook twee
binnenlessen en natuurlijk het recept van
de groentesoep. In de eerste les krijg je
een tas die je elke schooltuinles moet
meenemen. Je leert over de natuur en
krijgt speciale lessen. bijvoorbeeld de
bloemenles en de insectenles.
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Ook zijn wij aan de slag gegaan met het
maken van een boekenkaft voor de
wedstrijd van de Kinderboekenweek.
Daarop hebben wij ook getekend wat we
later willen worden!

HACKSFIELD EVENT
De groepen 5/6 en 7/8 gingen donderdag
7 oktober naar het grote Hackshield
event in Leusden. Waarom? Steeds meer
mensen worden het slachtoffer van
online boeven: cybercriminelen. Er zijn
daarom mensen nodig die bescherming
kunnen bieden. Dat zijn wij, want
kinderen weten veel meer van internet
dan volwassenen, toch!? Het event was in
drie blokken verdeeld:
1

2

3
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de voorstelling: die verliep simpel,
zeg! Maar we kregen wel
een Cyber Agent Hackshield
Badge!
Tafels waar je activiteiten kon
doen. En: lekker en leuk: je kon
een blikje drinken nemen!
De Veel Te Uitgebreide Quiz (veel
poeha met de burgemeester,
zeg!). Meester Jasper en zijn team
deed ook mee, ze deden het heel
goed!
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Toen we klaar waren kregen we een
goodiebag waar een lunch in zat en
allemaal leuke spulletjes. Met de bus
gingen we weer naar school. Leuke dag!
PROJECT VOLKEREN
In de klas hebben we aan een unIQproject over volkeren gewerkt. We
kregen allemaal de naam van een volk
waarover we een presentatie moesten
geven (ik had de Maya’s): op de laptop
schreven we in Word de informatie en we
mochten PowerPoint gebruiken toen we
gingen presenteren. Dat ging goed, soms
liepen we een beetje vast, maar dat ging
ook weer over (vooral blijven proberen!).
We hebben van elkaar geleerd en het was
erg leuk en wat mij hielp mijn presentatie
te maken was de frustratie en vooral veel
proberen.

De Bonkelaar
Molenwijk 3
1035 EE Amsterdam

ONTWERPEN VAN EEN NIEUW
SCHOOLPLEIN.
De kinderen van groep 3/4 hebben
enthousiast meegedaan met de
Eurekianen. We hebben het schoolplein
eens goed bekeken. Welke dieren leven
er op het schoolplein? Welke geluiden
hoor je en wat is je favoriete plekje?.
Daarna hebben de kinderen bedacht wat
er allemaal nog verbeterd kan worden. Zo
hebben de leerlingen bedacht dat het
leuk zou zijn als er een
springkussenkasteel, trampolines, wc en
een zwembad op het schoolplein zouden
zijn.
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Dit hebben de kinderen met elkaar
ontworpen en van allerlei materialen
gemaakt. Zoals u op de foto’s kunt zien is
er veel bedacht en hard gewerkt!

ONTWERPEN VAN NIEUWE
KLASLOKALEN.

Tot zover de eerste seizoenflits van De
Bonkelaar.
De volgende seizoensflits verschijnt rond
de kerstvakantie.

De leerlingen van groep 5 kregen als
opdracht om een klaslokaal te
ontwerpen, waarbij zij zich thuis voelen.
Dit deden ze in groepjes van 3. Eerst
gingen de kinderen hun ideeën
uittekenen, daarna gingen ze het in 3d
maken met allerlei verschillende
materialen.
De kinderen waren super
enthousiast (en creatief). Ze hebben
prachtige droomlokalen ontworpen met
daarin zwembaden, trampolinehoeken,
eigen toiletten, een keukendeel en een
chill-hoek.
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