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Meet and Greet the Talents van de groepen 5!
Op woensdag 26 juni aanstaande staat de Bongerd
in het teken van ‘Meet & Greet the Talents’. In de
afgelopen maand maart hebben de groepen 5 hun
eigen gekozen talent verder kunnen ontwikkelen en
hebben ze op allerlei manieren kennis gemaakt met
onbekende, talenten/beroepen. Op die manier
hebben zij ervaren welke beroepen en talenten hen
liggen en wat minder bij hen past. Een mooie
ervaring om mee te nemen wanneer zij later een
richting/beroep zullen moeten kiezen.
Nu nodigen we jullie als ouders graag uit om te komen kijken
naar de talenten waar we mee bezig zijn geweest. Wij zullen deze
laten zien en daarover uitleg geven tijdens een kraampjesmarkt.
Die zal ’s ochtends eerst door alle andere groepen van de Bongerd
bezocht worden, maar vanaf 13:55 uur tot ongeveer 14:30 uur bent
u als ouders en zijn uiteraard ook andere belangstellenden van
harte welkom.
De manier waarop we hiermee bezig zijn geweest heeft ook de
aandacht getrokken van www.leraar24.nl; een online platform voor
leerkrachten met daarop inspirerende artikelen en video’s. Zij
komen in de ochtend een stukje filmen voor op hun website.
Tot ziens op woensdag 26 juni vanaf 13:55uur!
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Langste dag van het jaar

(herhalend bericht)

Wij dagen jullie uit om op vrijdag 21 juni op
school te komen in een gepimpt t-shirt!
Daarvoor mag je een oud shirt van jezelf,
maar ook rustig van je ouders gebruiken,
juist in het kader van recycling! Dit shirt mag
je pimpen met van alles en nog wat! Maak er
een mooie creatie van!
In de klassen en in de grote hal zal er die dag
mogelijkheid zijn om je creatie te showen!

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:
2, 3, 4 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 21 juni, via mailadres
dir.bongerd@konot.nl.

Kandidaten mr-verkiezingen
In het infoblad van 29 mei j.l. heeft u kunnen lezen dat wij op zoek zijn naar ouders voor
de medezeggenschapsraad. Hierop hebben drie personen gereageerd en één huidig mr-lid
wil zich herkiesbaar stellen. De vier kandidaten stellen zich in dit infoblad aan u voor. Van
ons de vraag aan u om uw stem uit te brengen op de persoon die u het meest geschikt
acht voor de oudergeleding van de mr. De twee kandidaten die de meeste stemmen
krijgen, zullen vanaf volgend schooljaar zitting nemen in de mr. Wij vragen u uw stem uit
te brengen op het volgende mailadres: mr.bongerd@konot.nl
Stemmen kan tot donderdag 20 juni (woensdag 19 juni zullen dus de laatste stemmen
worden geteld).
Alvast bedankt voor uw stem.
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Mijn naam is Coen Heck, samenwonend in Oldenzaal met Marlies
Piek en vader van 2 jongens. Cas van 5 en Bram van 3. Met nu één,
straks 2 kinderen op de Bongerd, groep 2 en na de zomer groep 1,
ben ik erg begaan met de school en de wijze waarop zaken op school
geregeld zijn en worden.
In het dagelijkse nemen ben ik eigenaar van appnormal.com, een
bedrijf waarmee we mobiele toepassingen, apps in de volksmond,
ontwikkelen voor een veelvoud aan (internationale) klanten.
Als persoon ben ik pragmatisch, recht door zee en vanuit mijn kern gericht op
samenwerking. Door collega's wordt ik omschreven als humoristisch, open en empathisch.
In mijn dagelijkse werk ben ik vooral bezig om leiding te geven aan onze 18
personeelsleden en ben ik verantwoordelijk voor een stuk business development en
strategie.
Mijn interesse om zitting te nemen in de MR komt voort uit de overtuiging dat de groepen
1 en 8 in sterke mate bijdragen aan de basisvorming van onze kinderen. Wellicht lijkt dit
een open deur maar in mijn beleving is het van groot belang om de koers van de scholen
continu te monitoren en waar nodig bij te stellen.
Vanuit die overtuiging denk ik een aanvulling te kunnen zijn binnen de MR en in die
hoedanigheid een zinnige bijdrage zou kunnen leveren.
Daarnaast ben ik vanuit, deels persoonlijke, interesse ook erg betrokken bij de wijze
waarop onderwijs momenteel omgaat met bijv. het opnemen van vreemde talen in het
curriculum, vooral Engels en bepaalde methodieken die een goede basis leggen voor
kinderen om beter voorbereid door te stromen naar het voortgezet onderwijs. Zo volg ik
bijv. de ontwikkelingen in het onderwijs die er zijn om kinderen spelenderwijs bekend te
laten worden met programmeren. Iets waarvan blijkt dat daar in de verdere
schoolcarrière veel voordelen aan verbonden zijn.
De combinatie van kennis en vaardigheden die ik bezit zou ik met alle liefde en toewijding
inzetten voor de MR van de school van onze kinderen.
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Ik beschouw medezeggenschap als een enorm waardevol
instrument voor een organisatie waarin vele belangen zo goed
mogelijk afgewogen moeten worden. Hierbij is een actieve en
betrokken medezeggenschapsraad de aangewezen partij om
de school zo goed mogelijk te adviseren, ondersteunen en te
controleren. Uiteindelijk willen we allemaal zo goed mogelijk
onderwijs, en kan een kritische - maar onderbouwende – raad
de juiste vertegenwoordiging van belanghebbenden op zich
nemen. Het beleid van een basisschool is van grote invloed op de ontwikkeling – en het
plezier – van de kinderen, en heeft daarnaast ook direct invloed op de ouders en
leerkrachten. Het vinden van een goede balans hierin vergt een goede afweging en
onderbouwing van besluiten.
Ik zou mijzelf graag willen inzetten voor deze MR, waarbij ik altijd streef naar het vinden
van gezamenlijke oplossingen en niet wil blijven hangen in problemen en bureaucratie. Ik
zie mijzelf als een creatieve en constructieve verbinder, die met de beschikbare middelen
de best passende oplossing wil realiseren. De afgelopen 9 jaar heb ik met plezier veel
ervaring opgedaan als lid (4 jaar) en voorzitter (5 jaar) van de medezeggenschapsraad
van de Engineering-faculteit van de Universiteit Twente. In mijn huidige functie
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(universitair docent) op deze universiteit heb ook meerdere onderzoeken uitgevoerd en
cursussen gevolgd op het gebied van onderwijsontwikkeling, onderwijsorganisatie,
medezeggenschap en didactiek die zeker van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de
MR van de Bongerd.
Het zou mij een groot genoegen zijn om lid te worden van deze MR.
Met vriendelijke groet,
Roy Damgrave (vader van Lynn, groep 1a)
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Mijn naam is Danielle Broeze en woon samen met Bart uit het
Broek. Ik ben de moeder van Faye-Lynn en Isabeau uit het Broek.
Faye-Lynn zit momenteel in groep 4a en Isabeau is vorig jaar
september gestart in groep 1a.
Vanaf het eerste leerjaar van onze oudste dochter wens ik plaats
te nemen in de Medezeggenschapsraad van de Bongerd en nu
deze kans zich voordoet stel ik mij graag wederom beschikbaar.
Ik vind het erg belangrijk om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen en heb
mij de afgelopen 4 jaar zoveel mogelijk ingezet voor diverse ouder taken/
werkgroepen. Daarnaast wil ik graag de mogelijkheid hebben om mee te kunnen
denken en beslissen over het huidige en toekomstige beleid vanuit een
ouderperspectief.
Naast een goede vorm van kennisoverdracht hecht ik er waarde aan dat de school
zorgdraagt voor een fijne leeromgeving waar kinderen zich prettig en veilig voelen en
waar ook ouders zich in herkennen.
Door deel te nemen aan de MR wil ik bijdragen aan een goede en open communicatie
tussen team en ouders. Hierbij denk ik ook onder andere aan het verbeteren van het
leefklimaat binnen de school door het creëren van een groenere omgeving.
Naast mijn gezellige en drukke bestaan ben ik nog 3,5 dag werkzaam als senior
woonconsulent bij een woningcorporatie in Hardenberg. In mijn werkveld word ik
geacht gesprekken tussen mensen met uiteenlopende achtergronden en belangen in
goede banen te leiden. Dit vraagt om een verbindende opstelling en creatieve
oplossingen.
Ik kijk er naar uit om de komende jaren, samen met toegewijde ouders en leerkrachten
aan de slag te kunnen gaan in de MR.
Met vriendelijke groet,
Danielle Broeze
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Mijn naam is Pascal Bonte, vader van Nora (11), Lotte (9) en Floor
(5) en woon samen met Elske. Ik werk als maintenance manager
bij KLK kolb (oud Servo) in Delden. Na 12 jaar in het westen
(Delft, Haarlem) te hebben gewoond voor het werk, hebben wij er
ervoor gekozen om met ons gezin weer terug in Oldenzaal te
komen wonen. Inmiddels wonen wij alweer ruim 6 jaar in
Oldenzaal.
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Sinds 3 jaar ben ik actief (secretaris) binnen de MR van de Bongerd en
ik wil mij graag weer herkiesbaar stellen. Mijn reden om deel te
nemen in de MR? Ik vind het belangrijk om als ouder een bijdrage te
kunnen leveren aan een goed functionerende school, waar kinderen met veel
plezier naar toe gaan en het contact tussen de school en de ouders goed
is. Ik hoop de komende jaren samen met de MR-leden, de school en overige
ouders weer een stap hiermee te kunnen maken.
Ik hoop dat u op mij wilt stemmen.
Vriendelijke groet,
Pascal Bonte
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Bike-circuit finale
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Studiemiddag; alle leerlingen zijn vanaf 12.15 uur vrij
Oud papier
Spelletjesmiddag groepen 1 met leerlingen uit groep 6c

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