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Hal Wieldraaierlaan 1e klusavond 

Het wordt een steeds completer plaatje, de metamorfose van de 

hal aan de Wieldraaierlaan. Inmiddels zijn de nieuwe gekleurde 

stoelen en stoffen ‘boomstammen’ geplaatst en staan we aan de 

vooravond van vernieuwde verlichting. 

 

De decoratiegroep organiseert op 16 september a.s. vanaf 19.30 

uur een hal-klusavond, waarbij we op zoek zijn naar uw hulp. Die 

avond word ter een start gemaakt met beplanting aanbrengen aan 

de balustrade, en met het in elkaar zetten van Ikea-kasten. 

Kunnen we op uw hulp rekenen?  

U kunt zich opgeven bij Daniëlle Broeze 

(daniellebroeze@icloud.com) of Elke Beuvink 

(elkebeuvink@hotmail.com)  

  
 

De Bibliotheek Oldenzaal heeft een collectie boeken op de Bongerd staan, 

in de zogeheten Schoolbieb. Kinderen kunnen daar met de stadse  

bibliotheekpas boeken lenen en terugbrengen, met één lenersnummer. 

Via de pc die er staat, wordt ingelogd op de server van de stadse  

bibliotheek. Om een gegevenskoppeling te kunnen maken, is in het kader  

van de AVG-wet toestemming van de ouders nodig.  

 

Leerlingen van de groepen 1 krijgen binnenkort een brief hierover, met 

daarbij het in te vullen toestemmingsformulier. Wanneer uw kind 

afgelopen schooljaar nieuw op school kwam en nog geen bibliotheek-

toestemmingsformulier heeft ingevuld, dan kunt u een mail sturen naar 

dir.bongerd@konot.nl. U ontvangt dan vanuit school een exemplaar ter 

invulling en retournering naar de bibliotheek Oldenzaal. 

 

 

Je zou het niet zeggen als je haar enerverend bezig ziet met computers,  

sport, techniek of in de groep, maar op 10 september was Marijke Egbers 

toch echt al 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Van harte gefeliciteerd! 
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Schoolbieb toestemmingsformulieren 

Marijke Egbers 40 jaar onderwijs 
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Even voorstellen: mijn naam is Jeroen van Lexmond. Ik ben docent blokfluit aan Kaliber 

Kunstenschool. Ik verzorg al heel wat jaartjes blokfluitlessen. Veel kinderen van de 

Bongerd hebben al blokfluitlessen gehad en kunnen al heel mooi spelen.  

De (groeps)lessen blokfluit starten weer! Speciaal voor nieuwe deelnemers heb ik een 

proefles gepland. Deze is op maandag 30 september van 14:30 tot 15:15 op de 

Bongerd. Uiteraard zijn jullie allemaal van harte welkom om vrijblijvend een proefles te 

volgen.  

  

Oh ja…..uiteraard mag je vriendjes en vriendinnetjes meenemen. 

Het is fijn als ouders tijdens de eerste (proef)les aanwezig kunnen zijn.  

Blokfluitspelen is er voor jong en oud en op alle niveaus. Zo zijn er ook mogelijkheden 

voor jongeren en volwassenen. Bij voldoende belangstelling start ik graag met (een 

groep) papa’s, mama’s, juffen en meesters. 

 

Om een indruk te krijgen van blokfluitlessen heb ik een korte kennismakingsvideo 

gemaakt. Deze kunnen jullie vinden op deze link.  

 

Jeroen van Lexmond 

Docent blokfluit, traverso , ensemble 

j.vanlexmond@kaliberkunstenschool.nl 

06-34953751 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Directeur Paul Kamphuis 

leidde de 

openings- 

viering, 

waarin hij 

stilstond 

bij het 

nieuwe 

schooljaar.  

Het thema was: iedereen 

mag meedoen. 

Volgt u nog niet via de 

Social Schools-app de 

ontwikkelingen  

uit de groep van 

uw kind? Stuur dan 

graag een berichtje naar 

dir.bongerd@konot.nl. 

Wij zorgen dan voor een 

activatiemail. 
 

Op 20 september zijn alle 

Konot-werknemers 

uitgenodigd voor een 

studiedag die in het teken 

staat van ‘talenten’ in relatie 

tot de strategische plannen 

voor de komende vier jaar. 

 

 

 

Alle kinderen zijn 
20 september vrij. 

Openingsviering Social Schools Konotstudiedag 

   Hardlopen  

   Vorige week hebben de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 een     

   uitdagende hardloopclinic gevolgd ter voorbereiding op de scholieren-  

   loop van zondag 6 oktober. Via deze weg willen wij nogmaals Wendy,  

   Bob en Rian bedanken voor de enthousiaste hardlooplessen! Op Social  

   Schools heeft u al kunnen lezen dat het inschrijven dit jaar klassikaal 

 

 

 

Blokfluitlessen op de Bongerd 
 

Sport- en beweegnieuws 

https://youtu.be/EBt7L02sBoc
mailto:j.vanlexmond@kaliberkunstenschool.nl?subject=blokfluitlessen
mailto:dir.bongerd@konot.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fyt3.ggpht.com%2Fa%2FAGF-l78ogHsHG62_r1fQMb4EjILHjcV4DFF3zX-T%3Ds900-c-k-c0xffffffff-no-rj-mo&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUChEfHqymyklVANiv0xG8Brg&docid=sa7D1l4_h6mq7M&tbnid=Ra-ybJL5HKZ4nM%3A&vet=10ahUKEwjn99rrr7zkAhW7wMQBHeZ1BKAQMwhEKAMwAw..i&w=900&h=900&bih=615&biw=1422&q=social%20schools&ved=0ahUKEwjn99rrr7zkAhW7wMQBHeZ1BKAQMwhEKAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMev_MSlqMcCFcRcFAodE-4Nfw&url=https://nl.linkedin.com/pub/jeroen-van-lexmond/1a/47/848&ei=S7nNVYfeGcS5UZPct_gH&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNFtJDm0UqzrCeveEKPUwUF6QDUbxw&ust=1439632073307397


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie Paukenlaan 

Paukenlaan 1 

7577 LL Oldenzaal 

(0541) 580590 

info.bongerd@konot.nl 
www.daltondebongerd.nl 

 
 

 

Locatie Wieldraaierlaan 

Wieldraaierlaan 120 

7577 NR Oldenzaal 

(0541) 580580 

info.bongerd@konot.nl 

www.daltondebongerd.nl 

          Plechelmusparochie 

plaatsvindt en gratis is tot 13 september. In de klas hangen inschrijflijsten waarop uw kind 

zich kan inschrijven. Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt van de organisatie t.z.t. via 

de mail een informatief bericht. 

 

Padel  

Voor de kinderen uit de groepen 7 en 8 

vindt er voor het eerst een Oldenzaals  

Padel-Kampioenschap plaats. Dit zal in 

het weekend van vrijdag 27, zaterdag  

28 en zondag 29 september plaats- 

vinden op het park van Quick Tennis en 

Padel.  

De kinderen kunnen zich samen met een vriend- of vriendin opgeven, want je speelt Padel 

altijd in dubbels. Aanmelden kan via: padeltoernooi@quicktennis.nl.  

Als de kinderen nog willen oefenen voor dit kampioenschap, of ze weten nog niet precies 

hoe de regels zijn, dan kunnen ze op de dinsdag 24, woensdag 25 of donderdag 26 

september gratis komen oefenen van 15.00 uur tot 17.00 uur bij Quick. Ze hoeven alleen 

maar in sportkleren te komen met sportschoenen, voor de rackets en de ballen wordt 

gezorgd. 

 

Jeugd interland wedstrijden Oranje 

Bij voetbalvereniging Quick ’20 worden de komende weken jeugd 

interland wedstrijden gespeeld.  

De wedstrijden starten allemaal om 18.30 uur en zijn gratis te 

bezoeken. Alle kinderen die komen kijken naar de talenten 

ontvangen een gratis lot waarmee ze kans maken op leuke prijzen.  

Dinsdag 17 september:  Nederland – Frankrijk (JO17) 

Donderdag 19 september:  Nederland – Frankrijk (JO17) 

Vrijdag 11 oktober:   Nederland – nnb (JO18) 

Vrijdag 15 november:  Nederland – Tsjechië (JO20) 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit andere instanties 
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Voor algemene schoolinformatie kunt u terecht op onze website: www.daltondebongerd.nl 
Voor pr-doeleinden is de Bongerd te vinden op Facebook 

 

12 september t/m 26 september 2019  
 

20 september     Konotstudiedag; alle leerlingen zijn vrij 

23 september     Spelletjesmiddag groepen 1 met leerlingen uit groep 6a 

24 september     Spelletjesmiddag groepen 2 met leerlingen uit groep 8a 

25 september    Kinderpostzegels bestelronde 

 
 

http://www.daltondebongerd.nl/

