
 

Nieuwsbrief nummer 3 
 
Belangrijke data de komende weken:   

 
7 oktober t/m 11 oktober 2019 Regatta vakantie 
14 en 15 oktober 2019 Studiedagen (kinderen zijn vrij) 
26 en 28 november  Voortgangsgesprek 
29 november 2019  Onderwijsdag (kinderen zijn vrij) 
 
Onderwijsdag  
Op vrijdag 29 november a.s. wordt de Onderwijsdag gevierd. Op deze dag 
organiseren de schooldirecties van alle basisscholen van Bonaire verschillende 
workshops. Alle leerkrachten van de basisscholen doen hier aan mee. Er wordt deze 
dag dus geen les gegeven en de kinderen zijn vrij. 
 
 
Nieuws uit de groepen. 
 
Groep ½ C, 4xWijzer thema ‘Ziekenhuis’. 
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 1/2C aan de hand van 4 onderzoeks- 
vragen veel geleerd over het 4xWijzer thema 'Ziekenhuis'. We zijn van alles te weten 
gekomen over hoe je lichaam er van binnen en buiten uitziet, waarom je naar het ziekenhuis 
kan gaan, wat een dokter allemaal doet, wat er in de dokterskoffer zit, hoe een ambulance er 
van binnen en buiten uitziet, hoe je medicijnen meet en weegt en we hadden zelfs een echte 
kinderarts op bezoek in de klas. Wat een fantastisch thema. Het sprak de kinderen erg aan. 
Na de regatta vakantie starten wij met ons nieuwe 4xWijzer thema 'Bonaire boven water'.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Groep 7A en 7B, uitje Stinapa 
Vrijdag 13 september is er iemand van Stinapa in de klas geweest om een presentatie te 
geven over de verschillende soorten vogels op Bonaire. Donderdag 26 september zijn we de 
Salina in gegaan om vogels te spotten. Eerst moesten de kinderen vragen beantwoorden 
over vogels. Hierbij konden ze laten zien wat ze in de les geleerd hadden. Vervolgens 
mochten de kinderen met verrekijkers op zoek gaan naar de verschillende vogels. Dit vonden 
ze ontzettend leuk om te doen. Een geslaagde excursie dus!  

 
 
Ouderbijdrage 
Graag willen we u herinneren aan de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is niet 
verplicht, maar wél noodzakelijk om de diverse activiteiten, waarvoor school geen 
vergoeding krijgt, te kunnen bekostigen. De ouderbijdrage komt volledig ten goede 
aan de kinderen. We doen voor het schooljaar 2019-2020 een beroep op u voor een 
vrijwillige ouderbijdrage van $25,- per kind.  
Wij verzoeken u het totaalbedrag over te maken op MCB rekeningnummer: 
111.78.301 t.n.v. Stichting Leren is Leuk onder vermelding van de naam van uw 
kind(eren) en groep.  
Hieronder ziet u welke bijdrage voor u van toepassing is:  
- 1e kind op school $ 25,00  
- 2e kind op school $ 20,00  
- 3e kind op school $ 15,00  
 
 
Ziekte 
Is uw kind ziek en besluit u om hem / haar thuis te houden, dan worden wij hiervan                  
graag vóór 8.00 uur telefonisch of via e-mail op de hoogte gesteld. 
Het telefoonnummer is 717 4301, het e-mailadres info@bsdepelikaan.com. 
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Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
 

Bonaire dag 6 september 2019 
Regatta vakantie 7 t/m 11 oktober 2019 
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Kindercarnaval 17 februari 2020 
Carnavalsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 
Paasvakantie 9 april t/m 17 april 2020 
Meivakantie 27 april t/m 1 mei 2020 
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020 
2 de Pinksterdag 1 juni 2020 
Grote vakantie 3 juli t/m 14 augustus 2020 

 
Studiedagen (alle kinderen vrij) schooljaar 2019-2020 
 
14 en 15 oktober (let op: is meteen volgend op de Regatta vakantie!) 
29 november 2019  
14 februari 2020 
15 juni 2020 
 

 
We wensen u allen een hele fijne Regatta 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerald Kolenbrander 
Mieke van Vliet 


