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BELANGRIJKE DATA
Datum
9 oktober
16 oktober
19 t/m 23 oktober
4 november

Wat
Podiumkunsten (zonder publiek)
Studiemiddag. Alle groepen zijn vanaf 12.00 vrij
HERFSTVAKANTIE
Lichtbrigade in alternatieve vorm

KLASSENOUDERS
Ook dit schooljaar zijn er weer diverse ouders die hebben aangegeven de leerkrachten te willen
ondersteunen. Daar zijn we wederom dankbaar voor. In iedere groep zijn de klassenouders van de
betreffende groep reeds geïntroduceerd en aan de slag. Hieronder nog even een totaaloverzicht van
klassenouders in de verschillende groepen.
Groep
1/2PP
1/2NK

Klassenouder
Diane van den Bosch
Natalie Boumans

Ouder van ..
Teun en Anna
Joris

Klassenouder
Ilse Nabuurs
Anke Erps

Ouder van ..
Sep
Lonne en Tess

3
4
5
6
7
8

Mieke Custers
Maike Blom
Debbie Vloet
Maike Blom
Anke Hendriks
Wendy Aben

Imre
Raf, Dae en Vic
Siem en Saar
Raf, Dae en Vic
Noek & Kick
Iza & Fem

Sanne van den Bergh
Anneke Kuenen
Annemieke Laurant

Cas en Noud
Jan en Evi
Aimée en Odyle

Mandy Nelissen
Linda Smit-Janssen

Robin & Pascalle
Roos

LEERLINGENRAAD
In september zijn in de groepen 6 t/m 8 verkiezingen gehouden
voor de leerlingenraad. Esmée Wijntjes, Sil Kolsteeg, Zoë van
Duijnhoven, Joep van den Oever, Kéan Ermers en Roos Janssen zijn
gekozen als vertegenwoordigers in de school. We zijn trots op alle
kanjers die meestreden en feliciteren de nieuwe leden van de
leerlingenraad.

OUDERBIJDRAGE
In de bijlage vind u de brief voor de jaarlijkse ouderbijdrage.
Een spoedige betaling scheelt de Ouderraad en school veel werk ☺. Alvast bedankt.

KAMP GROEP 8
Eerder dit schooljaar moesten we helaas besluiten het kamp voor groep 8 te annuleren. Gelukkig
hebben we de locatie opnieuw weten vast te leggen en wel voor 31 mei, 1 en 2 juni. Nu allemaal
duimen dat we dan alsnog op avontuur kunnen gaan met groep 8.
BIEBBOEKEN
Toen de scholen in maart dicht moesten en ook de bieb haar deuren moest sluiten, zorgde Biblioplus
ervoor dat iedere leerling van onze school voorzien werd van een klein voorraadje boeken. Inmiddels
zijn de meeste boeken terug bij de bieb maar nog niet allemaal. Wilt u thuis nog eens in alle hoeken
en gaten, manden en lades kijken om te zien of er nog een boek ligt dat geretourneerd moet
worden? We zien het graag alsnog verschijnen.
LEESBINGO. DOEN JULLIE MEE?
In de weken voor de herfstvakantie krijgen alle kinderen van de groepen 1 tot en met 8 een
boekpromotie les. Deze les wordt in de groep gegeven door een consulent van Biblioplus.
We willen hiermee bereiken dat kinderen in aanraking komen met en enthousiast worden over
boeken die ze zelf niet zo snel zouden kiezen.
(Voor)Lezen is belangrijk om de ontwikkeling van kinderen te versterken. Wisten jullie bijvoorbeeld
dat:
• kinderen die veel lezen hoger scoren op de Cito-toetsen taal, rekenen en
studievaardigheden.
• kinderen die veel lezen beter zijn in begrijpend lezen, spelling, grammatica en schrijven.
• kinderen die veel lezen, meer woorden kennen. Wie iedere dag een kwartier in een boek
leest, kan 1.000 nieuwe woorden per jaar leren.
• kinderen van ouders die zelf lezen en die met hun kind praten over boeken verder komen
in het onderwijs.
Omdat wij het als school belangrijk vinden
dat er ook in de vakantie gelezen wordt,
krijgen alle kinderen van de groepen 1 t/m 8
op vrijdag 16 oktober een leesbingo mee naar
huis (op papier of digitaal via Classroom).
Hierop vinden jullie suggesties om elke dag te
lezen met jullie kind. En natuurlijk mogen
kinderen een vakje inkleuren wanneer ze
gelezen hebben.
WIE MAAKT DE BINGOKAART VOL?
We zien de ingevulde bingokaarten graag terug
op school op maandag 26 oktober bij de eigen
leerkracht.

KINDERBOEKENWEEK
Op woensdag 30 oktober is de kinderboekenweek van start
gegaan. Met zijn allen bekeken we een film waarop twee wel
heel vreemd uitgedoste personen van nu naar toen en weer
terugflitsten.
Ook onthulde juf Mien de Boekenboom die zij bij haar afscheid
schonk aan de school. We zijn haar enorm dankbaar.

OPLEIDINGSSCHOOL
Ouders die al wat langer op de Bongerd meelopen, zullen vast gemerkt hebben dat in de afgelopen
jaren het aantal studenten dat op onze school stageloopt is toegenomen. Met ingang van dit
schooljaar zijn we officieel een opleidingsschool geworden. Dit houdt in dat we extra zorg en
aandacht besteden aan het opleiden van nieuwe professionals in het onderwijs.
SUBSIDIEAANVRAAG LEERACHTERSTANDEN
Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet
onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen
om leerlingen extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden. Het gaat om
achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis. Onze school heeft gekeken of en welke leerlingen
hiervoor eventueel in aanmerking zouden komen. Ook zijn de (on)mogelijkheden van het
organisatorische vraagstuk besproken. Ondanks dat er m.n. het laatste met nogal wat haken en ogen
gepaard gaat, hebben we besloten de subsidieaanvraag te doen. Half oktober horen we of deze
gehonoreerd wordt. Ouders wiens kind mogelijk in aanmerking komt, zijn tijdens oudercontacten
met de leerkracht en/of José, onze intern begeleider, gevraagd of zij hun kind wilde laten deelnemen
aan dit bijscholingsprogramma. Het merendeel van de ouders reageerde positief.
KLEUTERMEUBILAIR
Nadat enige jaren geleden de tafels en stoelen van groep 3 t/m 8 vervangen werden, is het nu de
beurt aan de tafels en stoelen van de groepen 1/2. In de afgelopen periode hebben we ons
georiënteerd op nieuw meubilair dat functioneel en passend maar ook duurzaam en fraai is. We
hopen het nieuwe meubilair na de kerstvakantie in gebruik te kunnen nemen.
KLIMTOESTEL ACHTERPLEIN
Ons zeer geliefde klimtoestel met glijbaan is afgeschreven. Geld voor vervanging is er niet zomaar. In
de komende maanden verkennen we diverse mogelijkheden om toch aan middelen te komen
waarmee we een mooi, nieuw toestel kunnen plaatsen. Voor tips en/of ondersteuning bij de werving
van donaties houden we ons aanbevolen. Mail ze naar info@debongerdhaps.nl

Hoera de Kinderboekenweek is weer van start gegaan!
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis
tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders,
verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig
om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het verleden door het lezen van boeken!
Daar kunt u natuurlijk ook thuis mee aan de slag. Maak een voorleesdate met opa of oma, lees extra
veel voor of bezoek de bibliotheek. Kijk voor meer informatie op www.biblioplus.nl.
Geef een boek cadeau! Tijdens de Kinderboekenweek kunt u samen met uw kind naar de
boekhandel. Bij aanschaf van een leuk boek (min. 10 Euro) krijgt uw kind het
Kinderboekenweekgeschenk cadeau. Dit jaar het boek ‘De diamant van Banjarmasin’ van Arend van
Dam.

Een bieb vol boeken en activiteiten!
In onze Bibliotheek kun je superleuke boeken lenen om te lezen. Wist je dat kinderen gratis lid
kunnen worden en daar (digitale)boeken kunnen lenen? Een echte aanrader!
Je kunt de bibliotheek ook bezoeken voor verschillende activiteiten. Ontdek bijvoorbeeld de
Kindercolleges! Hier vertellen echte experts over hun hobby of werk. Zo leer je bijvoorbeeld over het
brein, het werk van een voetbalredacteur of van een striptekenaar. Je kunt daar gratis naar toe.
Er worden ook regelmatig voorstellingen of voorleesactiviteiten georganiseerd en bij BiblioPlus vind
je het TechLab. De plek om zelf aan de slag te gaan met moderne technologieën zoals
programmeren, robotica, filmtechnieken en 3D.
Alle informatie over lid worden van de bibliotheek en de activiteiten vind je op www.biblioplus.nl
Wil je niks missen? Schrijf je hier dan in voor de nieuwsbrief en volg BiblioPlus op Facebook en
Instagram.

