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Juf Melinda Nijland zwanger 

Sommigen hebben er oog voor, en hadden misschien al iets in de gaten. 
Anderen hebben de boodschap als nieuw ervaren. 
Maar in ieder geval was het voor iedereen een leuke verrassing dat juf Melinda Nijland 
uit groep 5a afgelopen week vertelde dat ze in blijde verwachting is. 
Medio juni 2018 is ze uitgerekend.  
Namens het hele team: gefeliciteerd! 

 
 

Mooie versiering in de hal en in de groepen 

Sinterklaas heeft jaarlijks nog maar nét z’n hielen 
gelicht, en de school is binnen mum van tijd 
omgetoverd in kerstsfeer. In de groepen 
verzorgen leerkrachten dit veelal met kinderen.  
In de hal van de Wieldraaierlaan is door een 
ouder, samen met kinderen, hard gewerkt om een 
mooie kerstsfeer te creëren. 
Wat mooi binnenkomen de dag erna. 
Echt prach-tig!  
 
Dank je wel! 
 
 

Schoolbieb, wie kan helpen, op donderdagochtend aan de Wieldraaierlaan? 

De schoolbieb is al jaren een ‘hit’. Er wordt veel geleend en dus ook veel 
gelezen. Er zijn vrijwilligers die de schoolbieb bemensen. Dit zijn vaak ouders 
of grootouders van kinderen van de Bongerd. We zoeken nog een extra 
vrijwilliger voor de donderdagochtend aan de Wieldraaierlaan, tussen 8.15-
8.45 uur. Dus heeft u vanaf 2018 op donderdag een half uurtje tijd en zin om 
als vrijwilliger de boeken van de kinderen in te nemen en nieuw uitgekozen 
boeken te registreren? Dan vinden we het fijn dat u contact opneemt met Jos 
van Lith, te bereiken onder dir.bongerd@konot.nl. 

 
 

Talentontwikkeling groepen 7 en 8 

Afgelopen vrijdag waren de groepen 7 en 8 aan de beurt met talentontwikkeling. Wat genieten 
weer, van alle bedrijvigheid, hulp, ideeën, resultaten. 
Creatief, technisch, andere talen, beweging, ict, beroepen, echt oneindig veel aanbod. 
Op de volgende pagina een paar impressiefoto’s.  
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Kerstgroet onderwijsteam de Bongerd 

We dachten dat infoblad nummer 7 de laatste in 2017 was, en plaatsten dus onze kerstgroet. Maar 
vandaag staat infoblad nummer 8 op de kalender. We doen de groet graag nog een keer in dit 
laatste infoblad van 2017. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Agenda 

21 december   Kerstviering voor alle groepen 
22 december   Groepen 1 t/m 8 vanaf 12.15 uur kerstvakantie 
23 december   Oud papier 
8 januari   Eerste schooldag 2018 
10 januari 2018  Hoofdluiscontrole 
11 januari   Spelletjesmiddag groepen 2 met leerlingen uit groep 8b 
11 januari   Leerlingenraad 
11 januari   Ouderraad 
 
 

Volg ons op Facebook en Twitter. 
Aanmelden kan via onze website: www.daltondebongerd.nl 

http://www.daltondebongerd.nl/

