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Infoblad 
Schooljaar 2018-2019, nummer 12 

7 maart 2019 

Op 11 maart vindt de migratie plaats 

van Social Schools 2.0 naar 3.0. 

Achter de schermen is dit een 

grootscheepse operatie. We doen ons 

uiterste best om alles goed te laten 

verlopen. We zullen eventuele niet 

goed gemigreerde zaken zo snel 

mogelijk oppakken, en zijn daarvoor 

afhankelijk van techniek en anderen. 

 

We kijken uit naar de versie 3.0. Er is 

meer flexibiliteit in het gebruik ervan, 

het werkt sneller, is overzichtelijker en 

er zijn meer functies zoals onder 

andere ‘uw kind absent melden via de 

app’. 

 

U hoeft op dit moment nog niets te 

doen. Wanneer de migratie een feit is, 

krijgt u een melding in de oude app en 

op de computer. Wel kunt u alvast de 

nieuw Social Schools-app 3.0 

downloaden. 

Een filmpje voor ouders vindt u onder 

deze link: 

https://www.socialschools.nl/30-voor-

ouders 

 

 

 

 

 en wetU kunt de app Social Schools 

3.0 alvast downloaden, maar hij is pas 

te gebruiken vanaf 11 maart. 

 

Social Schools 3.0 

Om alvast te noteren: op 

12 april (Koningsspelen) 

zijn de kinderen van de 

groepen 1 tot en met 4 

vanaf 12.15 uur vrij. 

Op 20 maart komt de 

brandweer op school. In 

alle groepen zullen zij 

vertellen over 

brandzaken en 
brandveiligheid. 

Tijdens de week van de 

talentontwikkeling staan 

muziek en Wetenschap 

en Techniek centraal. Zie 

voor meer info de 

onlangs verschenen extra 

editie van het infoblad. 

Koningsspelen 
 

Brandweer 
 

Talentontwikkeling 

https://www.socialschools.nl/30-voor-ouders
https://www.socialschools.nl/30-voor-ouders
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Een Konot-leerling is in de kerstvakantie getroffen door 

meningitis. Hij heeft heel hard moeten vechten om de 

ziekte te boven te komen, en dat is gelukkig gelukt. Helaas 

overlijden er regelmatig (jonge) kinderen aan deze ziekte, 

onder andere omdat de ziekte niet altijd op tijd wordt 

ontdekt. De ouders van deze leerling zijn nu een actie 

gestart om aandacht te vragen om deze ziekte vroegtijdig  

te kunnen signaleren. In het kader van deze doneeractie gaan zij onder andere 

meelopen met de halve marathon en 10 km van Enschede op 14 april. Meer informatie 

over deze doneeractie alsmede het uitgebreide verhaal kunt u vinden via onderstaande 

link: 

 

https://www.doneeractie.nl/help-jij-mee-meningitis-eerder-te-herkennen/-33661 

 

Op verzoek van de konotschool-collega plaatsen we dit bericht met als doel de actie 

breed bekend te maken in de hoop dat zoveel mogelijk mensen een steentje bijdragen. 

Signaleren van Meningokokken Meningitis 

Wat was het superfijn! Voor 

iedereen, groot of klein. Bedankt 

Prins Sjors en Prinses Cato; jullie 

maakten carnaval 2019 samen met 

jullie Raad van Elf tot een grandioos 

feest.  

 

Bij deze willen we ook van de 

gelegenheid gebruik maken om een 

aantal bedrijven, verenigingen en 

mensen speciaal te bedanken voor 

hun bijdrage aan het Bongerd- 

carnavalsfeest.  

 

Allereerst gaat onze speciale dank 

uit naar Autogroep Peterman voor 

het beschikbaar stellen van vijf 

auto’s tijdens de optocht. Zwaaiend 

vanuit de Fiat 500 cabrio hebben 

Prins Sjors en Prinses Cato genoten 

van de optocht! 
 

 

https://www.doneeractie.nl/help-jij-mee-meningitis-eerder-te-herkennen/-33661
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzkfexz-rgAhVMZ1AKHbEMDkcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.scientias.nl/mensen-doneren-meer-geld-als-tijd-geeft/&psig=AOvVaw2XuMHzji9Ki5M7SMZBfxW8&ust=1551862200952737
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Ook carnavalsvereniging De Vennemuskes 

willen we heel hartelijk bedanken voor hun 

sfeervolle bijdrage aan de opkomst en 

carnavalsvrijdag. Jonkheer Marcel de 2e en 

zijn gevolg brachten de stemming in de zaal 

er goed in. Dank ook aan de vereniging dat 

zij het prinsenpaar en de Raad van Elf 

uitgenodigd hebben voor de 

sleuteloverdracht in het stadhuis waarna de 

kids ook nog mee mochten op de wagen 

voor een rondje door de stad met als 

afsluiting het kindercarnaval in De Kolk. Dit 

heeft een onvergetelijke indruk 

achtergelaten. In het bijzonder bedanken 

we ook Vennemuskeslid Karen Veltmaat 

voor het regisseren van de activiteiten 

tussen De Vennemuskes en de Bongerd.  

 

 Tevens bedanken we OCV de Markloawen met gravin 

Yvonne voor hun speciale bezoek aan onze school, clown 

Funny voor haar prachtige ballonnenshow en geweldige 

dj-skills, de collega’s Jeroen en Sandra van de vrijwillige 

politie Oldenzaal en Taco Oude Huikink voor hun inzet als 

verkeersregelaars waardoor de optocht probleemloos 

verliep, Cindy Achttien voor het ontwerpen van de 

buttons, Jasper Maseland en drukkerij Lotgerink voor de 

diverse pr-uitingen, Guus Weppel voor de 

geluidsinstallaties op de auto’s, Jeroen Seiger voor de 

muziekinstallatie bij de optocht, de gemeente Oldenzaal 

voor het verlenen van de vergunningen, Ria Bartels voor 

de nieuwe Raad van Elf-kleding, de Raad van Elf die het 

prinsenpaar voor 200% hebben bijgestaan, conciërge 

Arnold voor zijn tomeloze dienstbare instelling en 

natuurlijk Prins Sjors en Prinses Cato en hun families die 

met hun enthousiasme het feest compleet maakten. Ook 

bedanken we alle leerlingen en leraren, ouders, opa’s en 

oma’s, familie, aanwonenden en iedereen die een bijdrage 

heeft geleverd om het carnavalsfeest 2019 van de 

Bongerd tot een groot succes te maken! 

 

Werkgroep Carnaval 2019: Peter (leerkracht), Saskia 

(leerkracht), Mandy (Ouderraad), Martine, Monique, 
Desiree, Daphne en Anouk 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ_baHm-3gAhWQZlAKHXQkCD8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.udenscollege.nl/carnavalsfeest/alaaf/&psig=AOvVaw2E4lroi77d9yKmtajUu3MB&ust=1551951230237550
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimq4OinO3gAhVPb1AKHUIWAW4QjRx6BAgBEAU&url=https://agenda.ditisonzewijk.nl/activiteit/after-optocht-party-c-s-brandeliers/&psig=AOvVaw148cod0j6vHEk2NEuAJydw&ust=1551951548338551
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Impuls         Impuls 

 

Plechelmusbasiliek 
Cirkelviering: zaterdag 9 maart 2019, 19.00 uur, Plechelmusbasiliek. 

Thema ‘dromen, deze wereld omgekeerd’. 

Neem je ook wat mee voor de mensen die leven in stille armoede? 

We zamelen deze keer verzorgingsproducten in: shampoo, zeep, etc. 

 

Kinderkerk: Zondag 17 maart 2019, 10.00 uur, Antoniuskerk. 

Thema ‘groen zien van jaloezie’.  

De Kinderkerk is bedoeld voor kinderen tussen 3 en 8 jaar en duurt circa 

30 minuten. Ouders en grootouders zijn van harte welkom met hun 

(klein)kinderen. 

We zamelen deze keer verzorgingsproducten in voor de Caritas: shampoo, 

zeep, etc, of iets lekkers voor Pasen. 

Volgende data: 21 april en 19 mei. 

  

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 

7 maart t/m 21 maart 2019 
11 maart Week van de talentontwikkeling met aandacht voor muziek 

en voor wetenschap en techniek 

11 maart Ouderraad 

19 maart Spelletjesmiddag groepen 2 met leerlingen uit groep 8c 

20 maart Brandweer op school 

… 

 

 

 

 

http://www.daltondebongerd.nl/

