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Juf Melinda heeft een dochter 

Op 11 juni was de dag dat juf Melinda Nijland 
is bevallen van dochter Milou. 
Ouders en kind maken het uitstekend. Gefeliciteerd! 
 
 

Social Schools; 97% van de leerlingen heeft tenminste één ouder met een actief account 

Uw activatie nog niet geregeld?  
Een berichtje naar j.vanlith@konot.nl volstaat. 
 
 

Vrijwilligers-bedankmoment (herhalend bericht) 

Goed onderwijs geven is een veelomvattende en leuke taak. Als Bongerdteam 
willen we er veel werk van maken, om alle kinderen zo goed mogelijk te 
begeleiden. Door het jaar heen zijn vele activiteiten waarbij ouders helpen. We 
hebben dit ook afgelopen jaar weer als een mooie samenwerking ervaren, en 
we konden daardoor zoveel méér doen dan wanneer we die hulp niet hadden. 
Wij zijn dan ook erg dankbaar voor alle werkzaamheden die door de vele 
ouders werd uitgevoerd.  

Bent u één van die vrijwillige helpende ouders? Dan willen wij u graag voor uw enthousiaste en 
vrijwillige inzet bedanken door u van harte uit te nodigen voor een dagvoorstelling van de 
eindmusical van groep 8. Er zijn drie dagvoorstellingen, waarvoor u zich als vrijwilliger van De 
Bongerd kunt opgeven: 
10, 11, 12 juli; vanaf 10.00 – 11.30 uur in theater De Bond Oldenzaal. 
In verband met reserveren van plaatsen, willen we graag weten hoeveel mensen er komen. 
Daarom ontvangen we aanmeldingen graag vóór 29 juni, via mailadres info.bongerd@konot.nl.   
 
 

Decor eindmusical groepen 8; mede dankzij creatieve hulp van ouders en kinderen! 
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Groepsindeling 2018-2019 

De groeps- en personeelsindeling voor het volgende schooljaar is vastgesteld. De indeling ziet er 
als volgt uit: 
 

Groep Leerkracht(en) 

1A Thea Aarninkhof en Inge Lammertink 

1B José Evers en Petra Rikhof 

1C Start in januari 2019; nog onbekend wie de leerkracht(en) worden 

2A Inge Vastert en Ans Oude Nijeweme 

2B Edith Hoveling en Renate Koop 

3A Tamara Raanhuis en Twanneke Wolbert 

3B Angela Velers en Ingrid Lemmink 

4A Thea van Vilsteren en Suzan Ekkelboom 

4B Nicole Schaepers en Christel Mensink 

5A Marjon de Kroon en Marleen de Jong 

5B Joyce Brinkman en Karin Kerkwijk 

5C Saskia Meenhuis en Francis Soer 

6A Jos Stegge en Melinda Nijland 

6B Marjan Grunnekemeijer en Karen Boonstra 

6C Ellen Snijders en Karolien Boerrigter 

7A Chantal Bekkedam en Chantal Werger 

7B Francien Roelofs en Ellen Vos 

7C Neelie Boersma en Ellen Vos 

8A Daniëlle Boink en Christel Mollink 

8B Peter Rietman 

8C Ellis Veltmann en Magda Nolten 

 
Leerlingenlijsten van de groepen 1 en 2 worden binnenkort rechtstreeks naar betrokkenen 
gestuurd. 
 
 

Fietsen stallen op de Wieldraaierlaan 

Aan de voorkant van locatie Wieldraaierlaan 
staan alle fietsen van de kinderen geparkeerd. 
Het zijn er veel, maar het moet echt kunnen 
passen. Via deze weg willen we u verzoeken om 
uw kind niet onnodig met de fiets naar school te 
laten gaan. Mocht uw kind wél met de fiets naar 
school gaan, dan vragen wij u hen op het hart te 

drukken om de fiets ín, of anders zo dicht mogelijk tegen de fietsrekken te plaatsen. Soms 
betekent dat, dat de fiets meer naar de uiteinden geplaatst moet worden. 
Wij zullen komende periode af en toe begeleiden, om te helpen plaatsen. Alvast bedankt voor uw 
medewerking. 
 
  
 
 



 
 

De Bongerd heeft het predikaat ‘Gezonde school’ 

Vorige week vrijdag is het bordje met het vignet van “de Gezonde School” door 
wethouder Rob Christenhusz aan de school bevestigd. Bij deze feestelijke 
opening waren ook de kinderen van groep 4 aanwezig, die daarna hun sportieve 
juffendag hadden. Deze dag werd georganiseerd in samenwerking met het ROC 
sport en bewegen. 
Het Gezonde-Schoolvignet hangt nu aan de muur, maar het eerste 
themacertificaat Bewegen en Sport was begin dit schooljaar al toegekend. 
Hiervoor moesten we aan tal van eisen voldoen: 

- minimaal 2 keer in de week moet het vak bewegingsonderwijs op het rooster staan 
- zo veel mogelijk gebruik maken van een vakdocent bewegingsonderwijs 
- aanbieden van buitenschoolse sportactiviteiten 
- clinics laten geven door verschillende sportverenigingen 
- gymzaal moet voorzien zijn van voldoende toestellen en materialen 
- schoolplein moet voldoende uitdaging bieden 
- coaching van leerkrachten en studenten, enz. 
 
De Bongerd wil vooral uitdragen dat gezonde leefstijl, middels beweging en 
gezonde voeding ertoe bijdraagt dat kinderen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen. Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter. 
Gezonder gedrag draagt ook bij aan betere sociale vaardigheden; hierdoor 
ontstaat een prettig leer- en leefklimaat.  
In het nieuwe schooljaar zetten we dan ook in op het thema: Gezonde Voeding. 
 
 

Langste dag van het jaar was ‘gekke hoofddeksel-dag’ 

De leerlingenraad heeft de langste dag van het jaar dit keer omgetoverd tot 
‘gekke-hoofddeksel-dag’. En dat hebben we geweten. Een ongekende 
diversiteit aan hoofddeksels bij kinderen en bij 
leerkrachten. 
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6 juli kinderen vanaf 12.15 uur vrij 

Op 6 juli ‘s middags hebben alle bongerdmedewerkers een studiemiddag. 
Alle kinderen zijn die dag vanaf 12.15 uur vrij.  
 
 

Gevonden en verloren voorwerpen 

Mochten er nog ouders, kinderen, 
verzorgers zijn die wat kwijt zijn geraakt op 
school of in de gymzaal, dan is het de 
moeite waard om even in de hal aan de 
Wieldraaierlaan te gaan kijken, of in de hal 
bij de hoofdingang aan de Paukenlaan.  
Betreft het gymspullen, dan kunnen die 
liggen in de gymzaal, in de ruimte achter het 
halletje. 
Is er een (fiets)sleutel of een sieraad 

verloren, kijkt u dan eens in het postbakje bij de conciërge (1e verdieping Wieldraaierlaan). 
Wat op de laatste vrijdag voor de zomervakantie niet is opgehaald, wordt opgeruimd. 
 
 

Groepswisseling groep 1 t/m 7; en kennismaking voortgezet onderwijs groep-8-leerlingen 

Op 10 juli, tussen 13.00 – 14.00 uur, is de zogeheten groepswisseling. Kinderen van de 
huidige groepen 1 tot en met 7 kunnen in dat uur kennismaken met hun leerkracht(en) 
en klasgenootjes waarbij ze komend schooljaar in de groep zitten.  
Kinderen van de groepen 8 gaan deze middag kennismaken op het voortgezet 
onderwijs. 

 
 

Rapport en facultatieve oudergesprekken 

Op 13 juli krijgt uw kind het laatste schoolrapport van het schooljaar mee naar huis. Er zijn in geen 
vaste ouderavonden gepland. Wel bestaat de mogelijkheid om op eigen initiatief een 
tienminutengesprek n.a.v. het rapport aan te vragen, zowel vanuit de ouder als vanuit de 
leerkracht. 
 
 

Ouderraadsleden gezocht 

Na dit schooljaar verlaat iemand de Ouderraad van de Bongerd, te weten  
Bianca Oude Velthuis. Namens alle leerlingen, ouders en school, enorm  
bedankt voor je inzet waarbij je je als ouderraadslid belangeloos hebt ingezet. 
Dat betekent dat er een nieuw lid gezocht wordt. Interesse? U kunt zich dan  
wenden tot het secretariaat van de ouderraad vis secretaris@ouderraaddebongerd.nl.  
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Vanuit de medezeggenschapsraad 

Donderdag 14 juni hebben wij onze laatste vergadering gehad van dit schooljaar. 
Op vrijdag 22 juni hebben wij het predikaat ‘gezonde school’ gekregen.  

Komend schooljaar volgt de Bongerd de 2e module: ‘gezonde 
voeding’. Aangezien wij dit als MR ook een belangrijk speerpunt 
vinden, neemt er ook een MR-lid plaats in deze werkgroep. 
We hebben als MR samen met de directie een visie op 
mediawijsheid voor de Bongerd opgesteld. Vanuit deze visie willen 
we dit onderwerp (mediawijsheid) volgend schooljaar uitbouwen. 
Het jaarkatern 2018-2019, de voortgang van ParnasSys, het 
tevredenheidsonderzoek en de enquête ‘sociale veiligheid 

personeel’ zijn besproken en de data voor het nieuwe schooljaar zijn vastgesteld.  
Volgend schooljaar blijft Alex Kamphuis (ouder) in de MR, Nicole Schaepers (leerkracht) 
is herkozen en Neelie Boersma (leerkracht) is gekozen als nieuw lid. Marjan 
Grunnekemeijer neemt afscheid als leerkracht na vele jaren in de MR te hebben 
gezeten! Bedankt Marjan voor alles wat jij voor onze school hebt betekent als MR-lid.   
 
De medezeggenschapsraad van Daltonschool de Bongerd 
 
 

Sportdag groepen 7 en 8 
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Merel en Linde presenteren over toneelstuk ‘Spijt’ 

Wij zijn Merel en Linde en wij spelen in de musical SPIJT!  
De musical Spijt gaat over Jochem. Hij wordt gepest en 
dat kan hij allemaal niet meer aan, dus dan neemt hij een 
besluit. Hij pleegt zelfmoord. De vriendengroep (David, 
Niels, Vera, Manon, Emmy) durven het niet voor hem op 
te nemen. Ze zijn bang om ook gepest te worden. Tijdens 
het klassenfeest loopt het al helemaal uit de hand. Omdat 
Spijt zo’n heftig verhaal is, spelen wij hem donderdag 28 
juni voor groep 7 en 8 in de Bond. 
Een musical over: pesten, liefde en vriendschap door 

kinderen uit groep 7 en 8, 1e en 2e klas van de middelbare. 
 
SPIJT! 
 
Merel & Linde  
 
 

Agenda 

3 juli    Spelletjesmiddag groepen 1 met leerlingen uit groep 6c 
6 juli    Studiemiddag team; alle kinderen zijn vrij vanaf 12.15 uur 
10, 11, 12 juli   Afscheidsavonden groepen 8 
10 juli    Groepswisseling leerlingen de Bongerd 
10 juli    Kennismaking groepen 8 Voortgezet Onderwijs 
12 juli    Leerlingenraad 
13 juli    Rapport 
 
 

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

http://www.daltondebongerd.nl/

