De Bonkelaar
Winterflits
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij de winterflits met nieuws van
onze school.

Brandoefening
Eind oktober hebben wij een
brandoefening gehouden. In 3 minuten
en 21 seconden waren alle groepen op de
afgesproken plek op de speelplaats en
waren de groene kaarten (deze geven aan
dat de klas compleet is) duidelijk
zichtbaar voor het BHV-team.

Noodlokaal
De werkzaamheden voor het plaatsen van
het noodlokaal zijn gestart. Als alles
verloopt volgens de planning kan groep 8
half januari verhuizen.

Fietscontrole
Vlak voordat de wintertijd inging
organiseerde een groepje enthousiaste
ouders van De Bonkelaar de jaarlijkse
fietsencontrole. Zoals altijd lag de nadruk
op de verlichting. Nu de kinderen voor
zonsopkomst naar school fietsen moet
dat in orde zijn. Dit jaar ontvingen we
vooraf van VVN mooie
fietscontrolekaarten.

Activiteiten in de kerstvakantie
Er zijn veel activiteiten in Amsterdam
Noord tijdens de vakantie. Kijk op
noordbeweegt.nl, eyefilm.nl/kids of
sterrenmakers.nl
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Voedselbank
Ondanks dat de periode waarin voedsel
kon worden verzameld door het naar
voren halen van de kerstvakantie een
week korter was, waren de kratten die in
de klassen stonden goed gevuld.
Namens de voedselbank wil ik u hartelijk
bedanken voor uw bijdrage!
Afscheid van juf Marjan
Vrijdag 17 december was de laatste
werkdag van juf Marjan. Juf Marjan heeft
ruim 40 jaar in het onderwijs gewerkt. In
januari verhuist juf Marjan naar Deventer.
Wij wensen haar veel geluk in haar
nieuwe woning waar zij gaat genieten van
haar pensioen.
Compost
Onder begeleiding van een enthousiaste
ouder hebben leerlingen een compostbak
gemaakt van pallets. Alle bladeren van
het plein achter de school kunnen naar de
bak worden geveegd. De bladeren
verteren en worden omgezet tot
compost. Compost kan dan weer
dienstdoen als bodemverbeteraar!
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Groep 1/2 A
In groep 1/2 A werd de afgelopen weken
volop gebakken.

Zelf een recept maken:
We hebben kerstkoekjes geproefd en
onderzocht. De kinderen hebben met
elkaar besproken welke ingrediënten er
inzitten. Met deze ingrediënten hebben
we zelf koekjes gebakken en weer
geproefd.
De koekjes waren niet zo lekker en een
beetje droog. Wat ontbrak er nog? Na
een kort overlegje kwamen we tot de
conclusie dat de boter ontbrak. Met het
complete recept gaan we nog een keer
bakken. Spannend; zullen de koekjes dit
keer lukken?
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Zelf zoutdeeg maken:
Zoutdeeg is makkelijk te maken. Op
internet zijn de recepten te vinden. In de
klas hebben we een stappenplan
gefotografeerd zodat we zelf (zonder de
juf) zoutdeeg kunnen maken. Voor alle
duidelijkheid; je kunt het NIET eten. Je
kunt het gebruiken als speelklei (in de
koelkast kun je het in een afgesloten zak
een tijdje bewaren). Ook kun je het
bakken in de oven als je er iets moois van
hebt gemaakt.
Leuk om in de kerstvakantie thuis te
proberen!
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Groep 1/2C
In groep 1/2C werken we momenteel aan
het thema: ‘De bakker’.
Tijdens de Sinterklaasperiode werd
Sinterklaas een beetje geholpen door de
bakkers uit onze groep. We bakten
pepernoten, chocoladeletters en
speculaasjes. Ondertussen zijn we druk
bezig met het bakken van kerstkoekjes.
Maar welke ingrediënten zijn er nodig om
zulke lekkere koekjes te kunnen bakken?
We gingen op onderzoek uit en bekeken,
roken aan en proefden verschillende
soorten koekjes. De kinderen dachten dat
we bloem, melk en suiker nodig zouden
hebben. Zo gezegd, zo gedaan, en we
gingen aan de slag. ’s Middags gingen de
koekjes de oven in en de volgende dag
konden we proeven. Wat waren ze vies!
Het smaakte niet naar koekjes… eerder
naar brood of koekjes voor baby’s.
We moesten verder nadenken over de
ingrediënten. Misschien meer suiker, of
misschien wat zout? Wordt vervolgd….
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Groep 3
Sinterklaas is niet zachtjes voorbij gegaan
aan groep 3. De weken rondom
Sinterklaas waren gevuld met hele leuke
Sinterklaasactiviteiten. De weektaakjes

stonden in het thema van Sinterklaas,
zoals de Sinterklaasleesbingo, Sinterklaasrekenbingo, Sinterklaasganzenbordspel,
Sinterklaas kraak de code en natuurlijk
Sinterklaasknutselwerkjes. De kinderen
hebben woordjes geleerd die horen bij
Sinterklaas, verhalen gelezen over
Sinterklaas en wandel-wissel spel gedaan
met Sinterklaaswoordkaartjes. Iedere dag
keken wij naar het Sinterklaasjournaal en
zongen we Sinterklaasliedjes. We hebben
ook heerlijke pepernoten gebakken en
ook hebben alle kinderen een diploma
gehaald met pietengym. En als afsluiter
op 3 december een feestelijke dag met
spellen, traktaties en natuurlijk cadeaus!
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Groep 6
Sint Maartenfeest
Op donderdag 11 november was het
zover: de kinderen van groep 6 mochten
hun zelfgemaakte lampion
showen….Mocht je dit ook willen doen,
vraag hen om hulp! Eerst maakten de
kinderen een mooie decoratie met
oliepastlkrijt op het papier. Hierna
ingeknipt en in elkaar gezet. Touwtje
erdoor, lampje erin hangen en klaar voor
de Sint Maartenavond! Het was een
vrolijk en sfeervol gebeuren om zo
creatief bezig geweest te zijn!
Groetjes van groep 6!
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Kerst High-tea
In alle groepen werd vrijdag 17 december
kerstfeest gevierd. Met het kerstverhaal,
een kerstfilm en een echte high-tea.
De kinderen hebben heerlijk gegeten en
kijken terug op een leuke dag.
Tot slot
Namens alle leerlingen en teamleden
wens ik u gezellige kerstdagen en een
gezond en gelukkig 2022 toe!
Linda Schaasberg.
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