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Nieuws over oud papier ophalen 

 
 
    Beste ouders, 
 
 
 
 

 
Ondanks herhaalde oproepen heeft zich nog geen coördinator voor oud 
papier gemeld. Ook het aantal vrijwilligers voor het ophalen ervan is de 
laatste jaren teruggelopen. Graag willen we benadrukken hoe belangrijk 
het ophalen van oud papier is voor ons allemaal. Het huidige schema 
voor ophalen van oud papier loopt nog tot en met deze maand. Als er 
zich niemand meldt, betekent dat 2 dingen: 

1. Vanaf november blijft een groot gedeelte van de wijk 
Graven Es met het oud papier zitten. Het wordt dan niet meer  
opgehaald. 

2. Vanaf volgend schooljaar zijn wij dan vanuit de Ouderraad  
genoodzaakt de ouderbijdrage structureel met €8,50 per kind  
te verhogen, om daarmee de kosten voor de schoolreisjes 
te dekken in de toekomst. 

 
Ter indicatie de opbrengsten oud papier van de afgelopen schooljaren:  

2015/2016: €4620,00 
2016/2017: €4177,00 
2017/2018: €4286,00 

 
We hopen dat deze ‘noodkreet’ jullie, ouders van de kinderen op 
de Bongerd, aanzet om je aan te melden als oud papier vrijwilliger 
en vooral dat iemand de coördinerende rol op zich wil nemen. 
 
Oud papier wordt maandelijks opgehaald op zaterdagochtend en met  
genoeg vrijwilligers ben je 1 of hooguit 2 keer per jaar ‘aan de beurt’. 
Het is een gezellige activiteit, waarbij je lopend of hangend achter de  
wagen door de wijk gaat om oud papier te verzamelen. 

 
Voor meer informatie over de coördinatorrol en/of de rol van ophalen, 
kun je je richten tot de directie van de school, dir.bongerd@konot.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Ouderraad De Bongerd 

 
 
 

mailto:dir.bongerd@konot.nl


 
 

Talentontwikkeling workshops 

De komende weken staan weer in het teken van de 
talentontwikkeling. Ieder kind heeft talent, in wat dan ook. We willen 
kinderen laten kennismaken met leergebieden die niet in het 
lesprogramma van school zitten. Kinderen kunnen ‘snuffelen’ aan 
wat ze leuk lijkt of juist ook aan wat ze nog nooit hebben geprobeerd.  
 
Iedere groep regelt het op z’n eigen wijze. Het kan zijn dat uw hulp gevraagd wordt, of dat ze 
bedrijven aanschrijven om aanbod en mankracht te regelen.Dus als u een hulp-oproep van de 
leerkracht(en) van uw kind(eren) voorbij ziet komen, meld u heel graag aan. Ook opa’s of oma’s 
kunnen wellicht hier iets in betekenen. We geloven in de samenwerking hierin, en in de 
meerwaarde ervan. 
 
 

Maandviering groepen 4 tot en met 8 (herhalend bericht) 

Zoals we in het vorig infoblad schreven, wordt op vrijdag 19 oktober wordt maandviering door de 
groepen 4 tot en met 8 georganiseerd (thema ‘vriendschap’) 
Deze maandviering is in de hal van de locatie Wieldraaierlaan op onderstaande tijden:  
-08.45 - 09.45 uur; leiding, groep 5B  4A 5B 6C 7A 8B 
-09.45 - 10.45 uur; leiding, groep 5C  4B 5C 6A 7B 8C 
-10.45 - 11.45 uur; leiding, groep 5A   5A 6B 7C 8A 
 
Graag willen we ouders, opa’s en oma’s van deze groepen in de 
gelegenheid stellen om deze maandviering bij te wonen. Vooraf 
aangeven of u komt, hoeft niet. U bent van harte welkom.  
 
We stellen het erg op prijs wanneer u oppas kunt regelen voor uw 
jongere kinderen. Op die manier kan alle aandacht uitgaan naar 
de kinderen op het podium en kunnen zij het stralende middelpunt van de belangstelling zijn. 
 
 

Leerlingenraad 2018-2019 geïnstalleerd 

En dit zijn ze dan; de leerlingen van de leerlingenraad: 
- Groep 5: Thomas, Noah, Loek 
- Groep 6: Puck, Suus, Lasse 
- Groep 7: Gwen, Loet, Tabea 
- Groep 8: Merel (voorzitter), Marcel (notulist), Stijn (penningmeester) 

 
Maar wat houdt de leerlingenraad nou eigenlijk in? 
De groepen 5 tot en met de groepen 8 zitten in de leerlingenraad. Uit elke groep wordt elk jaar 
iemand verkozen door de klas waarvan de klas denkt:  ‘dat is een goede 
klassenvertegenwoordiger, diegene mag in de leerlingenraad.’  
 
 
 
 
 



 
 
Wat doet de leerlingenraad? 
De leerlingenraad mag meebeslissen met belangrijke beslissingen op school. Er mogen 
bijvoorbeeld een paar kinderen uit de leerlingenraad op de vergaderingen van grote feesten 
komen, om mee te beslissen wat kinderen leuk vinden. 

 
 

Hulp gevraagd voor de patio aan de Paukenlaan 

Zoals u weet zijn wij bezig met de 
herinrichting van de patio aan de 
Paukenlaan. Dit wordt een groen 
buitenspeelplein voor de groepen 1 
tot en met 3. 
Wij willen hiervoor onder andere 
graag een bankje om een boom, en 
een soortgelijke buitenkeuken als op 
de onderstaande afbeelding. 
Bent u handig of kent u iemand die 
dit voor ons wil/kan maken dan horen we dit graag.  
U kunt dit doorgeven aan: m.egbers@konot.nl of aan r.koop@konot.nl  

mailto:m.egbers@konot.nl
mailto:r.koop@konot.nl
http://www.rooijackerspicknicktafels.nl/boombank-met-rugleuning/


 
 

Stagiaires op de Bongerd; we leren van elkaar 

De Bongerd is een opleidingsschool, en daar zijn we trots op. Dat betekent dat we vele stagiaires 
een stageplek kunnen bieden. Hieronder staan alle stagiaires van 2018-2019 op een rij. 

 
 

Oproep: gezocht twee ouders voor werkgroep carnaval 

Vanuit de ouderraad zijn er verschillende werkgroepen ingedeeld die 
helpen bij het organiseren van festiviteiten op school, zoals: 
sinterklaas, kerst, koningspelen en carnaval. Na herverdeling van de 
groepen is gebleken dat de werkgroep carnaval nog wel extra bezetting 
kan gebruiken. 
Lijkt het jou leuk om betrokken te zijn bij de organisatie van het 
carnavalsfeest op school?  
Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeq93R8IzeAhVKKuwKHQYfDTwQjRx6BAgBEAU&url=https://vvhelpman.nl/zaterdag-10-november-2018-themafeest-carnaval-bij-vv-helpman/&psig=AOvVaw1_Wo26-kSw6ovCNDV9Or54&ust=1539845227256084


 
 
Het gaat dan bijvoorbeeld om de organisatie van de bekendmaking prins & prinses, de optocht 
door de wijk en het carnavalsfeest voor de leerlingen op vrijdag 1 maart 2019. Gemiddeld zijn er 
drie vergaderingen waarin planning en acties worden besproken. Daarnaast is het genieten op de 
dag zelf en draag je bij aan een mooie herinnering voor de kinderen.  
Opgeven kan via email: mandy.vorsteveld@gmail.com. 
 
Alaaaf, 
  
Peter Rietman, Saskia Meenhuis, Martine Kok en Mandy Vorsteveld 
 
 

Opening Parkour was sensationeel 
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Vakantiemaakplaats 

 



 
 

Zwemvierdaagse bestaat 40 jaar 

Om mee te doen aan de Zwemvierdaagse, is 
het van belang dat kinderen een 
zwemdiploma hebben, maar broertjes/zusjes 
zonder diploma zijn ook van harte welkom. 
Zij kunnen onder toezicht van een 
volwassene (en de verplichte 
zwemvleugeltjes) ook baantjes zwemmen.  
Het leukste is natuurlijk het randprogramma 
met dagelijks verse wafels en andere 
versnaperingen. Verder is er in het warme 
bad iedere dag discozwemmen, kunnen 
kinderen persluchtduiken (dinsdag tot en met 

vrijdag) en komt er een megagrote klim-glijhelling (maandag tot en met donderdag). 
Alle deelnemers krijgen na afloop een medaille en een oorkonde.  
 
Deelnemers moeten minimaal 4 dagen, maar mogen zelfs 5 komen zwemmen.  
Locatie:  zwembad Vondersweijde 
Data:   maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober 
Tijd:  18.15 - 21:00 uur.  
Kosten: Voorverkoop van 8 t/m 21 oktober  €  9,00  
  Tijdens de z4d    €10,00  
 
Organisatie Oldenzaalse Zwem4daagse 
 
 

Hockey 

Vrijdag in de herfstvakantie, op 26 oktober 2018, zal het jaarlijkse 
Hockey Rabo Regio Scholentoernooi plaatsvinden voor de groepen 
6 en 7. De leerlingen hebben zichzelf hiervoor kunnen aanmelden, 
met als gevolg dat wij met trots kunnen zeggen dat onze school 
met drie teams deelneemt. Het toernooi zal plaatsvinden bij 
hockeyvereniging Bully. Wij wensen alle deelnemers veel succes 
en vooral heel veel plezier bij dit sportieve hockeytoernooi.  

 
 

Taekwondo 

De groepen 6 hebben in het kader van het 50 jarige jubileum van Hantei een 
gratis taekwondo-les aangeboden gekregen. Een geweldige ervaring voor de 
leerlingen om kennis te maken met deze fantastische sport. Na een kleine 
fietstocht, hebben de kinderen in de dojo van Hantei een uur lang de basis 
aangeleerd gekregen met onder andere trappen en stoten. Via deze weg willen 
wij Hantei nogmaals feliciteren en bedanken voor de gastvrijheid en de leuke 
leerzame taekwondo-les.  
 
 
 



 
 

Halve marathon Oldenzaal (Huttenkloasloop) 

Op 7 oktober hebben in totaal 88 kinderen van de Bongerd 
meegedaan met de halvemarathonoldenzaal. 
Op de 1 km 51 deelnemers, en op de 2 km 37 deelnemers. 
De leerlingen zijn voorbereid door fanatieke ouders, onder 
andere Rian van de Weg en Wendy Wegdam, die een clinic 
hebben verzorgd tijdens de gymlessen. De kinderen konden op 
die manier kennismaken met de hardloopsport. Via deze weg 
nogmaals hartelijk dank dames! 
Het heeft geresulteerd in een 1e plaats op de 1km en een 4e plaats op de 2 km. Top gedaan 
toppers! 
Uitslagen zijn te vinden op: 
https://halvemarathonoldenzaal.nl/01scholenkampioenschap/ 
 
 

Kinderkerk 

 

Zondag 21 oktober 10.00 uur Antoniuskerk 
Oldenzaal 

 
 
 

 
 

Agenda 

20 t/m 28 oktober  Herfstvakantie 
27 oktober   Oud papier 
29 oktober en verder Talentontwikkeling 
31 oktober   Hoofdluiscontrole 
6 november   Ouderraadsvergadering 
 
 

 
 
Voor algemene schoolinformatie kunt u terecht op onze website: www.daltondebongerd.nl 

https://halvemarathonoldenzaal.nl/01scholenkampioenschap/
http://www.daltondebongerd.nl/

