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100% Social Schools 

In ons communicatieplatform Social Schools zijn we inmiddels op 100% dekking uitgekomen. Dat 
betekent dat van iedere Bongerd-leerling tenminste 1 ouder een actief account heeft. Top! 

 
 

ADHD en voeding 

Voeding heeft groot effect op ADHD 
Uit onderzoek is gebleken dat het fewfoods-dieet (ook wel het RED-dieet genoemd) bij 60% van 
de kinderen met ADHD grote effecten heeft. Deze kinderen hebben geen ADHD meer en ze 
hebben geen medicatie meer nodig.  

  
Ouders, leerkracht en kinderen vertellen hóe groot het effect is 
In deze trailer vertellen ouders, leerkracht 
en kinderen hoe groot het effect van 
voeding kan zijn: het  ADHD-gedrag 
verdwijnt, zowel thuis als op school, door 
het volgen van een dieet. 

       
Het dieet moet makkelijker worden: de 
BRAIN-studie  
Het fewfoods-dieet wordt nu niet algemeen 
toegepast omdat het voor veel gezinnen te 
zwaar is. Wageningen University & 
Research onderzoekt daarom hoe het dieet 
makkelijker kan worden, zodat het geschikt 
wordt voor álle kinderen met ADHD.           Klik op het plaatje om de trailer te zien        
                
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met kinderarts Rob Pereira 
(r.pereira@mckinderplein.nl). Hij is verbonden aan de BRAIN-studie. 

  
BRAIN-team  
 
 

mailto:r.pereira@mckinderplein.nl
https://www.youtube.com/watch?v=LDseAg1IaKg&t=3s&frags=pl,wn


 
 

Jaarkalender aanpassingen/toevoegingen 

In het vorige infoblad beschreven we al enkele 
aanpassingen/toevoegingen. Een storende fout die later aan het licht 
kwam, staat in de tekst van hoofdstuk 2.4. Van de daarin genoemde vrije 
dagen kloppen er aan paar niet. De juiste vrije dagen staan in de 
kalender op de data zelf. Voor de volledigheid hieronder de 
samenvattende aanpassingen/toevoegingen van de huidige jaarkalender: 

 Om alvast te noteren: Rotary Streetsoccer is gepland vanaf 13 
mei tot en met 24 mei 2019. 

 Foutief beschreven bij hoofdstuk 2.4: studiemiddag van 25 januari moet 21 januari zijn. 

 Foutief beschreven bij hoofdstuk 2.4: studiemiddag van 14 juni moet 13 juni zijn. 

 Voor de volledigheid: Rosenmontag is op 4 maart. Kinderen zijn dan vrij. 

 De leerlingenraad van 22 maart vervalt, op 15 november komt de leerlingenraad bijeen. 

 De leerlingenraad van 16 mei vervalt, op 9 mei komt de leerlingenraad bijeen. 
 
 

Schoolfotograaf 

Ook dit jaar zal schoolfotograaf Backx Positief groepsfoto’s, afzonderlijke portretfoto’s en broers- 
en/of zussenfoto’s komen maken op school. De schoolfotograaf komt op woensdagmiddag 3 
oktober broers- en/of zussenfoto’s maken, op donderdag 4 oktober aan de Wieldraaierlaan en op 
vrijdag 5 oktober aan de Paukenlaan. De foto’s van groep 7A worden op vrijdagochtend om 8.30 
uur aan de Paukenlaan gemaakt. 
 
Broers en zussen 
Op woensdag 3 oktober van 14.30 tot 17.30 uur is er gelegenheid om een 
broers- en/of zussen foto te laten maken. Oudere en jongere broers en/of 
zussen, die nog of niet meer op de Bongerd zitten, mogen ook erbij op de foto. 
De foto wordt gemaakt in de speelzaal aan de Wieldraaierlaan op een vooraf 
gegeven tijd. De kinderen moeten zich op deze tijd met een ouder of verzorger, 
melden in de hal. 
  

Deze achtergrond zal gebruikt worden voor de portretfoto’s en de broers en zussen foto. 
 
Opgave via mail 
U kunt tot en met maandag 1 oktober onderstaande invulstrook mailen naar 
schoolfoto@ouderraaddebongerd.nl. Hierop kunt u ook een voorkeurstijd aangeven. De indeling 
geschiedt op volgorde van aanmelding. U ontvangt per mail de exacte tijd waarop uw kinderen op 
de foto kunnen. Kunt u de strook niet terug mailen, dan volstaat een email met daarin dezelfde 
gegevens natuurlijk ook. 
 
Bestellen foto’s 
Ongeveer 6 tot 8 weken na het maken van de foto’s krijgt uw kind een kaartje met een unieke 
inlogcode, waarmee u de gewenste foto’s (en andere artikelen) via internet kunt bestellen. Deze 
inlogcode blijft een jaar geldig.  
Tip: U kunt nog tot half oktober foto’s van vorig jaar bestellen via de website van Backx Positief. 
 
Invulstrook/gegevens mailen naar schoolfoto@ouderraaddebongerd.nl  
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Opgavestrook schoolfotograaf voor de broers en/of zussen foto.  
 
(Familie)naam kinderen:  ……………………………. 
 
Tel:    ……………………………. 
 
Email:    ……………………………. 
 
Wij willen graag gebruik maken van de mogelijkheid om een broers- en/of zussen foto te laten 
maken. 
 
Mijn oudste kind op de Bongerd is…………………………………………………..Groep:…………  
De foto moet gemaakt worden van (aantal) ……. kinderen samen. 
(Het is dus ook mogelijk om jongere en of oudere broers/ zussen er bij op te laten zetten.) 
  
Mijn voorkeur gaat uit naar:  
  Woensdag 3 oktober tussen 14.30 en 15.30 uur 
  Woensdag 3 oktober tussen 15.30 en 16.30 uur 
  Woensdag 3 oktober tussen 16.30 en 17.30 uur 
  Geen voorkeur 
(s.v.p. voorkeurstijd aankruisen). 
 
Uiterlijk maandag 1 oktober mailen schoolfoto@ouderraaddebongerd.nl 

 

 
 

ParnasSys en actueel houden van gegevens 

In het vorige infoblad schreven we al dat u zelf verantwoordelijk bent voor 
het actueel houden van gegevens in het ouderportaal van ParnasSys. 
Velen hebben ons vervolgens hun eigen mobiele nummer opgegeven, om 
in ParnasSys te noteren bij ‘noodnummers’. We zijn blij met deze acties, 
maar zullen deze mobiele nummers niet bij de rubriek noodnummers 

noteren omdat ze elders in ParnasSys al beschreven staan. Deze mobiele nummers kennen we al, 
staan bij de ouders beschreven, en zullen we als eerste bellen bij nood. Waar u bij noodnummers 
wel aan kunt denken, is een extra nummer van bijvoorbeeld opa/oma/buren/vrienden. 
 
Tot slot nog een handig weetje: wanneer u iets wijzigt/wilt wijzigen in het ouderportaal van 
ParnasSys, krijgt school hier een melding van. School zal binnen een paar dagen zorgdragen voor 
de daadwerkelijke invoering van de wijziging. Daardoor ziet u zelf niet meteen de wijziging 
doorgevoerd. 
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Openingsviering op beide locaties 

 
Het 

vieringsthema 
‘Iedereen is 

anders’, is door 
kinderen op 
veelzijdige 
manieren 
beleefd.  
Mooie 

vieringen. 
 

 
 

Vakleerkracht gym locatie Paukenlaan 

Jelle Heutink, 23 jaar, is vanaf het begin van dit schooljaar onze 
vakdocent bewegingsonderwijs voor de groepen 1 en 2. Hij komt 
elke dinsdag om 8.30 uur in de speelzaal aan de Wieldraaierlaan 
om aan groep 2A les te geven. Daarna gaat hij naar de Paukenlaan 
voor de groepen 1 en hij eindigt weer aan de Wieldraaierlaan om les 
te geven aan groep 2B. 
Jelle komt via Boescoolfit en geeft ook les bij andere scholen en 
kinderdagverblijven. 

 
 

Beweegplein PARKOUR locatie Wieldraaierlaan 

Eindelijk is het 
dan zover. Er is 
een start gemaakt 
met ons 
beweegplein 
PARKOUR, 
gesitueerd op het 
zijplein aan de 
Wieldraaierlaan. 
Het is een 
speeltoestel dat 
uitnodigt om te 
bewegen; denkt u 
maar eens aan 
apenkooi…..maar 
dan buiten. 
In het volgend 
infoblad zullen we 
u hier verder over 
informeren. 



 
 

Voorbereiding schoolkampioenschap hardlopen tijdens de gymles 

Zoals in het vorige infoblad gemeld organiseert 
LAAC Twente op zondag 7 oktober 2018 de 
Scholenkampioenschap voor basisscholen met 
een 1 km en 2 km jeugdloop. Vanwege het succes 
van voorgaande edities worden beide 
jeugdloopafstanden dit jaar gesponsord door 
Rabobank Oldenzaal en Vernay en zal deelname 
gratis zijn! 
Om de leerlingen hierop voor te bereiden, worden deze week hardloopclinics gegeven tijdens de 
gymles. Rian Ottenhof, Bob Gosemeijer en Wendy Wegdam zullen deze clinics geven. Het doel 
van deze clinics is leerlingen op een leuke manier kennis te laten maken met hardlopen onder het 
motto “Bewegen is leuk, maar samen bewegen nog veel leuker”. Veel kinderen lopen 
de kidsrun vaak zonder hiervoor te trainen. Kinderen kennen geen grenzen. Ze starten dikwijls 
keihard met rennen en zijn na 200-300 meter al uitgeput. In onze clinic zullen wij de kinderen leren 
een 1- of 2 kilometerloop goed te doseren, zodat ze met plezier de finish halen. Tijdens 
de clinic starten we met een gezamenlijke warming-up met speelse oefeningen en versnellingen 
waarna we vervolgens de 1 km lopen. Nieuw dit jaar is dat we per 200 meter de afstand 
weergeven langs de route. 
 
 
 
 
 
 
Gratis aanmelden voor de scholierenloop kan tot 1 oktober a.s. op 
www.halvemarathonoldenzaal.nl.Na deze datum is deelname € 3,-. Het startnummer is af te halen 
in het gemeentehuis op zaterdag 6 oktober van 13.00-16.00 uur en op zondag 7 oktober van 9.00 
uur tot een half uur voor de start. Bij de finish is een kraam van de Bongerd waar elke leerling een 
medaille krijgt en een beker ranja. De kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen ook meedoen, en 
mogen samen met hun vader/moeder/opa/oma de 1 km lopen. Ook deze kinderen graag 
aanmelden via de website. 
Meer informatie over deze loop is te vinden op www.halvemarathonoldenzaal.nl 
We hopen op een mooie afvaardiging van de Bongerd. 
 
Wendy Wegdam 
 
 

Kermisviering 2018 

Zondag 30 september 
om 10.00 uur 
in de Autoscooter op de kermis 
 
Jong en oud is van harte welkom! 

http://www.halvemarathonoldenzaal.nl/
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Prikkelarme najaarskermis Oldenzaal 

Van 28 september tot en met 1 oktober is de jaarlijkse najaarskermis in 
Oldenzaal. Voor sommige mensen blijkt de combinatie van muziek en licht te 
overweldigend om nog op een fijne manier te kunnen genieten van de kermis. 
Daarom wordt er een ‘prikkelarme’ kermis georganiseerd op 29 september 
van 12.00 – 14.00 uur. Tijdens deze twee uur blijven licht en geluid 
uitgechakeld. 

 
 

Agenda 

22 september  Oud papier 
24 september  Ouderraad 
26 september  Kinderpostzegels (bestelronde) 
1 oktober   Spelletjesmiddag groepen 1 met leerlingen uit groep 6a 
2 oktober   Spelletjesmiddag groepen 2 met leerlingen uit groep 8a 
3 oktober   Schoolfotograaf (broertjes/zusjes) 
3 oktober   Start Kinderboekenweek, thema ‘vriendschap’ 
4 oktober   Schoolfotograaf Wieldraaierlaan 
4 oktober   Leerlingenraad 
4 oktober   Medezeggenschapsraad 
5 oktober   Schoolfotograaf Paukenlaan 
 
 

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