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Open huis 

 
De informatieflyer is te downloaden via onze website www.daltondebongerd.nl 
 
 

Maandviering vrijdag 19 januari  

Op vrijdag 19 januari is de eerste maandviering van 
dit schooljaar.  
 
Groepen 1 t/m 3 (thema: ‘winter’) 
Deze maandviering is in de speelzaal op de locatie 
Paukenlaan.  
- 8.45 uur, groepen 1A, 2A, 3A 
- 9.45 uur; groepen 1B, 1C, 2B, 3B 
 
De ouders van de groepen 2A en 2B zijn bij deze uitgenodigd om te komen kijken. 
Vooraf aangeven of u komt, hoeft niet. U bent van harte welkom. 
(bij een volgende maandviering zijn ouders van andere groepen aan de beurt om te komen kijken 
naar de maandviering) 
 
Groepen 4 t/m 8 (thema: 'Kom uit je winterdip!') 
Deze maandviering is in de hal van de locatie Wieldraaierlaan op onderstaande tijden:  
-08.45 - 09.45 uur; leiding, groep 5C    4B 5C 6A 7B 8C 
-09.45 - 10.45 uur; leiding, groep 5A   4C 5A 6B 7C 8A 
-10.45 - 11.45 uur; leiding, groep 5B   4A 5B 6C 7A 8B 
 
Graag willen we ouders, opa’s en oma’s van deze groepen in de gelegenheid stellen om deze 
maandviering bij te wonen. Vooraf aangeven of u komt, hoeft niet. U bent van harte welkom.  
 
We stellen het erg op prijs wanneer u oppas kunt regelen voor uw jongere kinderen. Op die manier 
kan alle aandacht uitgaan naar de kinderen op het podium en kunnen zij het stralende middelpunt 
van de belangstelling zijn. 

http://www.daltondebongerd.nl/


 
 

Toetsweken 

De komende weken worden Cito-toetsen afgenomen. Dit geldt voor de 
leerlingen van de groepen 3 t/m 8. In de kleutergroepen worden geen 
Cito-toetsen afgenomen. 
Aan de hand van deze toetsen volgen we de ontwikkeling van de 
leerlingen. Verder gebruiken we de toetsgegevens om onze 
onderwijsopbrengsten te monitoren. De resultaten van uw 
kind(eren) kunt u, wanneer een toets is afgenomen, vinden via het 
ouderportaal van ParnasSys.  
 
Nog even de belangrijkste punten op een rijtje. Waar kijkt u naar als u 
de toetsresultaten van uw kind bekijkt? Gaat de lijn omhoog? Zo ja, dan 
maakt uw kind groei door. Zo nee, dan is er iets aan de hand. De verwachting is namelijk dat een 
leerling vooruit gaat. Gaat de lijn genoeg omhoog? Bij een normale ontwikkeling zal uw kind 
steeds ongeveer hetzelfde ten opzichte van zijn eigen leerlijn scoren, dan is er sprake van 
voldoende groei. Als u wilt weten hoe uw kind scoort ten opzichte van leeftijdsgenoten, dan kijkt u 
naar de indeling I t/m V. 
 

Niveau I 20%  ver boven het gemiddelde  
Niveau II 20%  boven het gemiddelde  
Niveau III 20%  de gemiddelde groep leerlingen  
Niveau IV 20%  onder het gemiddelde 
Niveau V 20%  ver onder het gemiddelde 

Het is goed mogelijk dat uw kind op de Cito-toetsen anders scoort dan op de methode gebonden 
toetsen van school. De inhoud van de Cito-toetsen is gebaseerd op leerstofinhouden uit 
verschillende methoden. Dit kan betekenen dat Cito onderdelen toetst, die in de methode van 
school nog niet aan bod zijn gekomen. 
 
Verder kunt u veel informatie vinden via de link:  
http://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1302/File/cito_ouderfolder_cito_volgsysteem
_primair_speciaal_onderwijs_(1).pdf  
 
 

Juf Petra Morsink 50 jaar 

Op nieuwjaarsdag was het driedubbel feest 
voor juf Petra Morsink; én nieuwjaarsfeest én 
jarig én Sarah geworden. 
De naaste collega’s hadden in het geheim een 
Sarah in haar voortuin gezet, en tot de eerste 
schooldag wist ze niet van wie die afkomstig 
was. Op de eerste schooldag in 2018 zag ze 
de pop in haar klaslokaal staan en wist ze hoe 
het zat.  

 
Inmiddels heeft ze haar verjaardag gevierd door een mooie feestdag met de kinderen uit haar 

groep 3 te organiseren. Gefeliciteerd juf! 
 
 

http://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1302/File/cito_ouderfolder_cito_volgsysteem_primair_speciaal_onderwijs_(1).pdf
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Carnaval 2018 

De Prinsenpaarverkiezing zal gehouden worden op donderdag 
18 januari om 13.30 uur. Bij deze finaleverkiezing, zullen de 
koppels een optreden verzorgen voor alle groepen 4, 5, 6, 7 en 
8. Al deze groepen zullen dan stemmen op het “beste” koppel.  
Nieuw dit jaar is dat er ook gekozen kan worden voor een 
Prinsenpaar of Prinsessenpaar. Natuurlijk kan het ook gewoon 
nog een Prins en Prinses worden. 
Het koppel met de meeste stemmen zal door de werkgroep 
“Carnaval” benaderd worden als prinsenpaar van de Bongerd 

2018. De opkomst van de nieuwe Prinsenpaar is op vrijdag 26 januari om 8.30 uur.  
 
Sponsoring  
Het organiseren van het carnaval op onze school brengt de nodige kosten met zich 
mee. Wilt u ons steunen, dan kan dat door een geldelijke bijdrage, o.v.v. Sponsoring 
Carnaval 2018, over te maken op rekeningnummer: NL73RABO0139148345 t.n.v. 
Stichting Ouderraad de Bongerd.  
 
Carnavalsdag!  
Vrijdag 9 februari is het dan zover! Het jaarlijkse carnavalsfeest op Daltonschool de 
Bongerd! Kinderen nemen op deze dag zelf hun lunch mee. Voor wat lekkers en wat te drinken 
wordt gezorgd.  
 
De optocht  
Let op! De optocht is dit jaar iets ingekort en zal dus een andere route nemen! 
 

De voorbereidingen voor de optocht zijn in de diverse groepen al in 
volle gang. Iedereen is druk bezig met zijn of haar outfit en natuurlijk 
met het bouwen van de wagens. Voor de groepen 3 t/m 8 zijn er 
prijzen te winnen voor de best versierde wagen of outfit.  
De Raad van 11 zal beslissen wie de winnaars zijn. Als je de prijs wilt 
winnen moet je zorgen dat je voor de optocht duidelijk als groepje bij 
elkaar staat. De Raad van 11 loopt voor de optocht langs om te 
jureren. Maar ook tijdens de optocht zal er gejureerd worden.    

 
De groepen zullen vanaf 10.15 uur opgesteld staan op het schoolplein en de parkeerplaats naast 
de school. De groepen 1 t/m 3 stappen rond 10.30 uur in op de hoek Erve Hams / Erve Derkman. 
Hier is een grasveldje waar de kinderen kunnen wachten. De uitstapplaats is net als voorgaande 
jaren aan de Normandiëlaan en vlakbij locatie Paukenlaan.  
De optocht start om 10.30 uur vanaf Daltonschool de Bongerd locatie Wieldraaierlaan.   
Hieronder een kaart met de nieuwe route: 
Wieldraaierlaan – Erve lambertman – Erve Hams – Luxemburglaan – Bourgondiëlaan – 
Ardèchelaan – Seinelaan – Normandiëlaan – Bretagnelaan – en vervolgens via de Oude 
Lemseloseweg en de Wolbertdijk terug naar de Wieldraaierlaan.   
  
  
  
  



 

Let op: De groepen 1, 2 en 3 stappen in, rond 10.35 uur op de hoek Erve Hams / Erve Derkman en 
stappen uit tussen de Normandiëlaan en de Bretagnelaan. Zij wachten op de stoep en bekijken 
daar verder de optocht.  
Tijdens de optocht willen we dringend verzoeken om geen snoep of andere traktaties uit te delen, 
zodat de stoet zonder oponthoud verder kan gaan.   
 
Oproep aan omwonenden  
Omwonenden van de optocht worden vriendelijk verzocht versiering aan te brengen en voor geluid 
te zorgen voor nog meer feestvreugde! Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om ons te komen 
bekijken.   
 
Met carnavaleske groet, 
Werkgroep Carnaval 
  
 

Schoolbieb 

Het loopt mooi, onze schoolbieb. Op beide locaties zijn 
prachtige collecties boeken die kinderen kunnen lenen. 
Wel zijn we nog naarstig op zoek naar hulp bij het innemen 
en uitlenen van de boeken. Dit duurt een klein half uurtje. 
Wanneer u een dergelijk moment wilt en kunt ondersteunen, 
dan zien we graag uw mail tegemoet (j.vanlith@konot.nl). 
Op dit moment zoeken we met name iemand voor de 
woensdag 8.15 - 8.45 uur, locatie Paukenlaan. 

mailto:j.vanlith@konot.nl


 
 

Programmeren en techniek 

In december schreven we over lessen programmeren. 
Leerkrachten kregen instructie over hoe 
programmeerlessen te geven, en deden ervaring op met 
programmeren. In verschillende groepen is het 
programmeren inmiddels van start gegaan. De eerste 
bevindingen met bijvoorbeeld WEDO 2.0 of Mindstorms, 
zijn heel positief, zowel bij leerkrachten als bij kinderen. 
Zo zijn in het speciale lokaal ‘Wetenschap en 
Techniek’, robots gebouwd en geprogrammeerd met 
de kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Ook worden kinderen 
uit de groepen 2 uitgedaagd om spelenderwijs de Beebot 
en Bluebot (een robot-insect) te programmeren. Dit onder 
leiding van de junior-digicoaches uit groep 8. Met 
verwondering zien we hoe kinderen uitgedaagd worden, 
hoe ze de situatie aanpakken, hoe ze samenwerken en tot 
welk resultaat ze komen. Een genot om te zien en te 
ervaren. 
We gaan ermee door. Komend half jaar dagen we 
kinderen verder uit met onder andere: robot bouwen en 
laten rijden (programmeren), programmeren van de 
WEDO 2.0 (Milo), programmeren met Lego Mindstorms, 
bouwen met lego met een opdracht, OZO-bot, scratch 
junior en scratch en drones programmeren. 

  
(Foto’s boven: junior-digicoaches, bouwen en programmeren WEDO) 
(Foto’s beneden: groep 8C in programmeer-actie, Swift Playground) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Oud papier 

Het ophalen van het oud papier is in de Graven Es al sinds jaar en dag een gewoongoed. De 
opbrengsten ervan gaan naar de Ouderraad van de Bongerd, die er voor alle kinderen mooie 
activiteiten voor organiseert. Het is een hele welkome aanvulling op het reguliere budget. 
 
Na jarenlang trouw en goed de coördinatierol te 
hebben vervuld met betrekking tot het ophalen 
van het oud papier, stopt de huidige coördinator 
per einde schooljaar. Wie o wie zou zijn taak over 
willen en kunnen nemen? 
  
Het ophalen gebeurt 1 keer per maand, door vele 
vrijwillige ouders van onze school. Echt top!  
Heeft u altijd al wat willen betekenen voor school, 
maar lukt het u doordeweeks minder goed om tijd 
hiervoor vrij te maken, en kunt u eens per maand op zaterdagochtend helpen met oud papier 
ophalen, dan zien we uw mailtje of telefoonnummer graag tegemoet.  
Voor meer informatie over de coördinatorrol e/o de rol van ophalen, kunt u zich richten tot de 
directie van de school, dir.bongerd@konot.nl of Wilfried Nijhuis (huidige coördinator oud papier): 
nijhuisbmwozaal@msn.com, 0541-531267 (na 19.00 uur). 
 
 

Schoolreisjes 2018 

De werkgroep schoolreisjes is alweer met de voorbereidingen van de schoolreisjes bezig. Net als 
vorig jaar gaan de kinderen ook dit jaar weer naar een leuke bestemming.  
Voor de schoolreisjes 2018 zijn de volgende data en activiteiten gepland: 
 
Groep 1 met eigen vervoer: 
Donderdag 24 mei; Kinderspeelboerderij ’t Höfke in Bentelo  
Vertrek vanaf Paukenlaan circa 9.15 uur, aankomst Paukenlaan circa 14.45 uur 
 
Groep 2 met eigen vervoer: 
Woensdag 23 mei; Dierenpark Nordhorn  
Vertrek vanaf Paukenlaan circa 9.00 uur, aankomst Paukenlaan circa 14.45 uur 
 
Groep 3 en 4:  
Donderdag 24 mei; Dierenpark Rheine in Rheine 
Vertrek vanaf Wieldraaierlaan circa 8.45  uur, aankomst Wieldraaierlaan circa 16.00 uur 
 
Groep 5 en 6:  
Dinsdag 22 mei; Attractiepark Hellendoorn 
Vertrek vanaf Wieldraaierlaan circa 9.00 uur, aankomst Wieldraaierlaan 
circa 16.30 uur 
 
Groep 7:  
Woensdag 23 mei; Movie Park Germany in Bottrop  
Vertrek vanaf Wieldraaierlaan circa 8.15 uur, aankomst Wieldraaierlaan 
circa 18.30 uur 

mailto:dir.bongerd@konot.nl
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Eigen vervoer: 
De groepen 1 en 2 gaan dit jaar met eigen vervoer. We vertrekken per auto vanaf school. De 
kinderen van groep 1 zullen gehaald en gebracht moeten worden. Dit geldt ook voor de kinderen 
van groep 2. Bij groep 2 zullen er beperkt ouders nodig zijn, die ook een groepje kinderen moeten 
begeleiden. Verzoek aan de ouders is, om zoveel mogelijk rekening te houden met de datum van 
het schoolreisje omdat er veel auto’s nodig zijn. 
 
Eigen bijdrage: 
Dit jaar bedraagt de eigen bijdrage 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. 
 
U kunt eventuele bijzonderheden over uw kind die van belang zijn, doorgeven aan de leerkracht van 
uw zoon/dochter. Nadere informatie over de schoolreisjes volgt. 
 
 

Kinderkerk 

Zondag 21 januari 2018, 10.00 uur, Antoniuskerk Oldenzaal 
Thema: Vertellen over Jezus 
 
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 luisteren dit keer naar het verhaal van Jezus, die vrienden 
werd met vissers. Zij gingen doorvertellen over Jezus. Waarom deden ze dat eigenlijk? 
We nemen natuurlijk weer wat mee voor de Voedselbank. 
 
Graag tot zondag. 
(Volgende data: 18 februari, 18 maart, 1 april (Paaszondag))  
 
 

Agenda 

15 t/m 19 januari  Week van Daltonwaarde ‘samenwerken’ 
18 januari   Medezeggenschapsraad 
19 januari   Maandviering 
22 januari t/m 2 februari Toetsweken 
24 en 26 januari  Open huis (9.00-11.00 uur) 
24 januari t/m 3 februari Nationale voorleesdagen 
27 januari   Oud papier. 
 
 

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

http://www.daltondebongerd.nl/

