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BONGERD NIEUWS

Hallo allemaal,

Het nieuwe schooljaar is gestart!
Een lange vakantie ligt achter ons, we zijn allemaal uitgerust en inmiddels vol enthousiasme weer
begonnen aan een mooi nieuw jaar!
Een aantal kinderen is verhuisd naar een nieuw lokaal, kreeg een andere juf of kinderen in de
groep. Allemaal spannend, maar ook leuk en fijn om weer een nieuwe uitdaging tegemoet te gaan!
De OR zorgde de eerste schooldag voor een gezellige en ontspannen start.
Er kwamen veel ouders op de koffie en veel kinderen kwamen samen met hun ouders het lokaal in.
Op maandag 7 januari 2019 staat de OR opnieuw klaar in de hal van onze school!
Voor een van ons, Anne Hendriks uit groep 5/6, was de start van het schooljaar minder fijn.
Zij is maandag in de gymles gestruikeld en heeft (weer) haar arm gebroken. Inmiddels is zij
geopereerd en vandaag alweer op school geweest om haar ervaringen te vertellen. Met z’n allen
hopen we dat het snel beter gaat en op hulp van haar klasgenootjes mag Anne zeker rekenen!
Ook als team houden wij een inloop voor ouders en kinderen:
Op donderdag 6 september, van 16.00 – 17.30 uur bent u met uw kind (eren) van harte welkom om
nader met de leerkacht (en) kennis te maken. We doen dit op een informele manier; u kunt vragen
stellen en met uw kind lesmaterialen bekijken. Algemene informatie per groep wordt op de
digiborden getoond, krijgt u daarna via de mail toegstuurd en kunt u terugvinden op de website.
Tevens kunt u intekenen voor hulp als luizenouder, klassenouder etc.
Uiteraard kunt u ook gerust een kijkje nemen in een andere groep. Deze inloop vervangt de
algemene informatieavond per groep.
Snappet; wellicht heeft u er al iets van gehoord.
Snappet is een digitaal programma, waarmee we dit schooljaar in de groepen 7/8 zijn gestart.
Snappet kent 9 kennisgebieden, maar wij beginnen met Rekenen.
Als het bevalt breiden we het uiteraard uit naar andere vakken en groepen.
Doordat leerdoelen en resultaten onmiddellijk zichtbaar worden, is directe feedback voor zowel de
kinderen als de leerkracht mogelijk. De leerkracht heeft minder nakijkwerk en dus meer tijd om
kinderen te begeleiden in hun leerproces.
Onderzoeken van de Radboud en Universiteit Twente wijzen uit dat leerresutaten zichtbaar
verbeteren, doordat kinderen op hun eigen niveau werken. We zijn zeer benieuwd en houden u op
de hoogte. Welicht leuk om hier donderdag 6 september alvast naar te kijken!
Wij wensen iedereen een heel mooi en leerzaam schooljaar toe, waarin ontwikkeling en
samenwerking voorop staan!
Marja Brinkhoff,
directeur
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Nieuws vanuit de OR:
M.i.v. het nieuwe schooljaar hebben we afscheid genomen van Lilian Staring en Cindy
Peters. We willen hen bedanken voor hun inzet en bijdrage aan de OR.
Gelukkig mochten we ook 2 nieuwe leden verwelkomen, namelijk Marieke van de Lockant
en Suzanne van Raaij.
Kalender augustus – september - oktober

Week 35
27-8

Week 36
03-9

Week 37
10-9

Experts
Burgers Zoo
in klas

Schoolreisje

Week 38
17-9

Week 39
24-9

Week 40
01-10

Week 41
08-10

09-10

Voorleesweek
28-8

29-8

04-9

11-9

18-9

25-9

02-10

Bieb gr. 1-2

KR
verkiezingen

Bieb gr. 3-4

Bureau Halt
gr. 7-8

Bieb gr. 5-6

05-9

12-9

19-9

26-9

03-10

10-10

Studiedag

Nieuwsbrief

tandarts

Uitslag KR
verkiezingen,
afscheid
oud-leden
KR

30-8

06-9

tandarts

Inloop 16.0017.30

31-8

07-9

13-9

20-9

27-9

04-10

11-10

14-9

21-9

28-9

05-10

12-10

Techniek
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Bongerd Nieuws
Heeft u informatie, ideeën of suggesties voor de nieuwsbrief, dan kunt u dit mailen naar
p.bongaarts@optimusonderwijs.nl met het onderwerp ‘Bongerd nieuws’
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Zondag 9 september om 1100u. is er weer een gezinsviering in de St.Elisabethkerk.
Het thema is: “ Horen en luisteren”
Op school horen en luisteren we veel.
"Ga open" zei Jezus tegen een man die doof was.
Jezus zegt dat ook tegen ons:
"Ga open, luister naar Gods woord van vriendschap en vrede en heb aandacht voor
elkaar"
Het Christus Hemelvaart koor verzorgt de zang en de kinderen worden actief bij de
viering betrokken.
Wij hopen veel ouders en kinderen te mogen begroeten.
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