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Schoolreisgeld leerlingen groepen 1 tot en met 7 

Mocht u het schoolreisgeld nog niet hebben betaald, dan vragen wij uw aandacht 
voor onderstaand bericht: 
  
Dit jaar bedraagt de eigen bijdrage van het schoolreisje 15,00 euro per kind. 
Gelieve dit bedrag uiterlijk 31 maart over te maken op rekeningnummer 
NL73RABO 0139 1483 45  ten behoeve van Stichting Ouderraad de Bongerd. Zet 
duidelijk de voor- en achternaam van uw kind en de klas erbij. Vanaf volgend schooljaar zal de 
eigen bijdrage tegelijk met de jaarlijkse bijdrage voor de ouderraad overgemaakt moeten worden.  
 
Ouderraad de Bongerd 
 
 

Paasviering op school 

Op donderdag 29 maart vieren we Pasen op school. Tussen de middag is er 
een paaslunch op school. De paasgedachte die wij hierbij willen uitdragen is: 
samen breken en delen met elkaar, net als Jezus deed op Witte Donderdag.  
Er komt een intekenlijst aan de deur van het klaslokaal van uw kind te hangen. 
Op die intekenlijst staan diverse etenswaren voor de lunch, bijvoorbeeld 
broodjes, eieren, boter, etc. Uw kind kan zich hiervoor inschrijven wat hij/zij 
mee wil nemen van huis, om te delen in de klas. Het drinken wordt verzorgd 
door de ouderraad. 
  

Voor de lunch hebben de kinderen een bord, bestek, beker en eventueel een eierdopje nodig. Zou 
u dit aan uw kind willen meegeven en willen voorzien van naam? Graag op woensdag of 
donderdag meenemen. 
 
Uw kind moet ten behoeve van de kleine pauze wel zelf zorgen voor eten en drinken 
 
Heeft uw kind een allergie, geef dit door aan de eigen leerkracht. De kinderen krijgen 1 chocolade- 
ei. Voor de kinderen met een allergie is er Fruitella. We hopen op een geslaagde dag. 
 
Bij deze willen we iedereen alvast bedanken voor hun bijdrage om deze dag te laten slagen. 
 
 

Social Schools, stand van zaken 

In het vorige infoblad schreven we al over het nieuwe communicatieplatform Social Schools. Op de 
achtergrond wordt druk gewerkt om alles zo goed mogelijk in te 
richten, voordat het systeem operationeel gaat. Van u vragen we op dit 
moment medewerking, om uw account te activeren via de link van de 
activatiemail die is verstuurd. Heeft u die niet ontvangen, dan kunt u dit 
kenbaar maken bij Jos van Lith (j.vanlith@konot.nl).  

 
 

mailto:j.vanlith@konot.nl


 
 

Interessante educatieve websites 

Het internet staat vol educatieve, leerzame en leuke sites. Een keuze hierin maken kan 
soms lastig zijn omdat het aanbod enorm groot is. De volgende selectie willen we u niet 
onthouden.  

 
groep 1-2-3 
http://www.leesmevoor.nl/index.htm 
http://www.123luisterboek.nl/kind-en-jeugd/ 
http://www.bibliotheek.nl/luisterboeken.html 
 
http://webje.yurls.net/nl/page/637025#topboxes 
http://app.wepboek.nl/ 
http://www.schooltv.nl/ 
http://www.memoryspelen.nl/index.html 
http://web.bereslim.nl/  (voor op abonnementen kies thuispakket á 5,95 euro) 
http://www.computermeester.be/0kleuters.htm 
www.vakantiebieb.nl 
http://www.memoryspelen.nl/index.html 
http://webje.yurls.net/nl/page/637025#topboxes 
 
Groep 4-5-6-7-8 
http://webje.yurls.net/nl/page/637040#topboxes (groep 5,6,7,8) 
http://webje.yurls.net/nl/page/1000016#topboxes (groep 4,5) 
http://webje.yurls.net/nl/page/637032#topboxes (groep 4,5) 
http://www.schooltv.nl/ http://www.zapp.nl/ 
http://www.memoryspelen.nl/index.html 
http://www.spelletjesplein.nl/taal/ 
http://www.dolfjeweerwolfje.nl/ 
http://www.123luisterboek.nl/kind-en-jeugd/ 
http://www.bibliotheek.nl/luisterboeken.html 
www.vakantiebieb.nl 
 
 

Meten in groep 3b 

Kinderen denken vaak vrij en creatief. Zo werd in groep 3b van 
constructiemateriaal een lange sliert gemaakt, die vanuit het klaslokaal tot 
aan de hoofdingang kwam. De leerkracht was eveneens creatief en gaf hen 
een bordliniaal, om de lengte van de lange 
sliert te meten. 
 
Zo 
wordt 
leren 
leuk.  
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Gezinsviering in de Vastentijd: ‘Zien met je hart’ 

10 maart 2018 

Plechelmusbasiliek Oldenzaal 

 

Neem je je vastendoosje mee en iets voor de Voedselbank? 
 
 

Teamkamer Wieldraaierlaan wordt gerenoveerd, het schiet al aardig op 

 
 

Agenda 

12 t/m 16 maart  Week van Daltonwaarde ‘effectiviteit’ 
14 maart   Talentontwikkeling 
16 maart   Talentontwikkeling 
22 maart   Medezeggenschapsraad 
22 maart   Leerlingenraad (verplaatst van 15 naar 22 maart) 
 
 

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

http://www.daltondebongerd.nl/

