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Meet and greet the talents succesvol
Wat was het genieten tijdens
the meet and Greet the Talents
van de groepen 5.
En wat een genot om tijdens de
kraampjesmarkt rond te lopen
en te ervaren dat kinderen zo
enthousiast vertellen over hun
talent. ‘Er was gewoonweg tijd
tekort’ hoorden we regelmatig.
Het was een geweldige dag en
we zijn trots op de kinderen uit
de groepen 5 hoe zij hun eigen
talent gepresenteerd hebben.
Met dank aan Cosmos sterrenwacht Lattrop, Dierenziekenhuis Oldenzaal, Joliens
Theaterhuis, Marlyn de Kroon (Kroon op de taart), SDC verhuur, basisschool De
Meander, autogarage Peterman Oldenzaal voor het beschikbaar stellen van materiaal
voor deze dag.
En niet te vergeten dank aan Joyce, Marleen, Francis, Cees en Marijke die deze dag
samen met Christel Mollink georganiseerd hebben.

Schildertalent groep 8
Over talent gesproken; Karlijn uit groep 8a heeft het ontwerp
voor het décor-doek van de musical gemaakt, en ze heeft
meegedaan aan de wedstrijd ‘Rembrandt 100 jaar’. Aan deze
wedstrijd hebben meer dan 8300 deelnemers meegedaan.
Onlangs werd bekend gemaakt dat Karlijn gewonnen heeft en
dat haar schilderij in het Rijksmuseum komt te hangen voor
een speciale expositie die vanaf 15 juli begint. Gefeliciteerd!
Een veelbelovend talent dus. Oordeelt u zelf.

Locatie Wieldraaierlaan
Wieldraaierlaan 120
7577 NR Oldenzaal
(0541) 580580
info.bongerd@konot.nl
www.daltondebongerd.nl

Locatie Paukenlaan
Paukenlaan 1
7577 LL Oldenzaal
(0541) 580590
info.bongerd@konot.nl
www.daltondebongerd.nl

De Bongerd neemt afscheid van …
Op de laatste schooldag nemen we afscheid van een aantal
collega’s. Te beginnen met degene die al zo’n kleine 15 jaar
haar leerkrachtrol op enthousiaste wijze op de Bongerd
vervult: Saskia Meenhuis. Zij heeft een andere betrekking
binnen Konot als nieuwe uitdaging gevonden. Daarnaast
nemen Marije Boink, Kim Nijhuis en Lynette Semmekrot
afscheid. Hoewel ze relatief kort op onze school hebben
gewerkt, kunnen we stellen dat ze al snel een vertrouwd gezicht zijn geworden voor
kinderen en ouders.
Tevens nemen we afscheid van alle stagiaires. Zij ervoeren op de Bongerd ‘gastvrijheid,
kundige collega’s, een fijne werksfeer waar veel gelachen wordt en vertrouwen krijgen.
Het was een gedreven club stagiaires waarvan we denken dat we ze in de toekomst
vast nog als collega’s gaan tegenkomen.
Iedereen ontzettend bedankt voor de fijne en constructieve samenwerking en wat je
voor onze school en kinderen hebt betekend.
We wensen jullie een lange en zonnige toekomst toe.

Pallets over
De jaarbestelling is
gedaan. Deze is
binnengekomen op
houten pallets. Wie zo’n
pallet kan (her)gebruiken
of wie er iets leuks van
wil maken, kan er eentje
komen ophalen. Bij
interesse kunt u zich
melden bij de directie
van de school.

Studiedagen 19-20

Toestemming
Het invullen van de
toestemmingswensen
beeldmateriaal via Social
Schools is voor 60
leerlingen ingevuld.
Nog niet gedaan?; doe
het anders meteen even.
Het is echt een kleine
moeite. De bedoeling is
om het per kind in te
vullen. De handleiding
staat in het vorige
infoblad.

De jaarkalender komt in het
nieuwe schooljaar uit,
waarschijnlijk kunnen we
deze al op de eerste
schooldag uitdelen. Nu alvast
handig te weten zijn de
studiedagen waarop kinderen
vrij zijn; deze kunt u vinden
in de agenda van Social
Schools.

Zomerbieb
Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens de zomervakantie gewoon
doorgaat?
Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet.
Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee
Vooral talige spelletjes zoals scrabble(junior), rompompom en maan-roos-vis-spelletjes
voor beginnende lezers zijn ideaal om de zomerdip op te vangen. Ook bordspellen dragen
bij aan lezen. En ken je het Meest fout gespelde woordenkwartet al, van Mees Kees?
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Tip 3: Kinderboeken mee!
Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen
voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen.
Tip 4: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin
die je wil gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een
informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, lees-doe-boeken
en samen-leesboeken zijn leuk én zinvol om te lezen.
Tip 5: Vertier op de achterbank
Voor lange autoritten zijn bijvoorbeeld de spelletjes van Rompompom en Maan-roos-vis
superleuk en leerzaam.
Gratis zomerse adventskalender voor je kind
Speciaal voor kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 maakt Zwijsen een
zomerse adventskalender over lezen: de Leesluikjes. Vanaf 6 juli
2019 (als de eerste regio met vakantie gaat) kan je kind elke dag een
digitaal luikje openen met daarin een verrassende activiteit, bijvoorbeeld
een spelletje, een lees- of luisterfragment. Schrijf je vast in, dan sturen
we je een mailtje als het eerste Leesluikje voor jouw regio open gaat!

Schoolbieb-nieuws
De Schoolbieb is een begrip in de school. Op beide locaties zetten
vrijwilligers zich in om de boeken van kinderen in te nemen en nieuwe
boeken uit te lenen. Volgend jaar wordt het innemen en uitlenen bij de
schoolbieb anders georganiseerd. Enkele vrijwilligers hebben te kennen
gegeven te willen stoppen.
Op locatie Wieldraaierlaan gaan de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 met hun
leerkracht elke twee weken naar de Schoolbieb om daar boeken te lenen. Deze boeken
blijven in principe op school. Deze boeken blijven twee weken in de klas en worden
daarna gewisseld in de Schoolbieb. Dat betekent dat de Schoolbieb vóór en ná
schooltijd niet meer open is.
Op locatie Paukenlaan zijn enkele vrijwilligers om te helpen bij de Schoolbieb. Zoals het
er nu naar uitziet, zijn de openingstijden op de Paukenlaan iedere maandag en vrijdag.
Grote dank voor alle vrijwillige hulp die
tot nu toe geboden is bij het innemen
en uitlenen van boeken. Zonder jullie
was het niet gelukt om de schoolbieb
een succes te laten zijn.
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Sport- en beweegnieuws
Boeskoolbeachgames
Donderdag 15 augustus organiseert BoesCoolFit van
13.00 - 15.00 uur sport en spel op de beachvelden
voor het stadhuis tijdens de Boeskool is lös.
Naast dat er een mooie hindernisbaan aanwezig zal
zijn, zijn er ook meerdere sport- en spelonderdelen
waar je uit kunt kiezen:
- Beachvolley
- Beachhandbal
- Beachtennis
- Beachvoetbal
Voor alle deelnemende kinderen is er drinken, fruit en een ijsje na afloop.
Vooraf opgeven hoeft niet, dus neem al je vrienden en/of vriendinnen mee!
Sporten op het strand in hartje Oldenzaal, dit is je kans!
BoesCoolFit cursussen
Altijd al eens een andere sport willen proberen? Na de zomervakantie wordt er weer
gestart met een aantal superleuke kennismakingscursussen. De inschrijvingen hiervoor
zijn nu al geopend. Wees er snel bij want vol=vol.
Inschrijven en alle andere informatie kun je vinden op: www.boescoolfit.nl
Kennismakingscursussen na de zomervakantie:
Akido - 8 t/m 12 jaar
Circus – 6 t/m 18 jaar
Bootcamp Indoor - 8 t/m 12 jaar
Fitness kidslessen - 8 t/m 15 jaar
Hockey - 5 t/m 9 jaar
Scouting - 5 t/m 9 jaar & 10 t/m 13 jaar
Gymkids - 6 t/m 9 jaar
Suvivalsport - 8 t/m 12 jaar
Voetbal - 5 t/m 7 jaar
Bowls - 8 t/m 18 jaar
Snelle Jelle - 6 t/m 12 jaar
Schrijf je nu in!

Shelter suits, warm hart …
Een warm hart … Dat krijgen we wanneer we terugdenken aan de maandviering die we
hebben gehouden ten behoeve van de stichting Shelter Suits. Wat een grote
ouderbetrokkenheid hebben we gezien en wat een positieve reacties.
Helemaal mooi, omdat dit met name uit de kinderen zelf is gekomen en dat ze hun idee
hebben zien uitgroeien tot een succes!
Er is heel veel verkocht en misschien nog wel meer in bestelling genomen.
Na de zomervakantie zullen de bestelde items geleverd worden op school, waarna ze
worden overhandigd aan de kinderen.
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De stichting Shelter Suits is uiteraard
altijd op zoek naar bronnen van inkomsten.
Misschien heeft u op de kraampjes wel
een mooie tas gezien die u zou kunnen
gebruiken als relatiegeschenk of als tas
om de kerstpakketten voor uw bedrijf in te verpakken. Maar Shelter Suits
maakt meer; zitzakken, truien, verschillende soorten tassen en wie weet in
overleg met u hetgeen u zelf wenst. Tassen etc. kunnen zelfs bedrukt worden met
een logo of bedrijfsnaam. Heeft u hierin interesse, stuur dan gerust een mailtje
naar Annette oude Vrielink; annette@sheltersuit.com.

Schoolplan
De missie/visie van de
Bongerd inclusief de
hieraan gerelateerde
plannen zijn voor 4 jaar
vastgelegd in het
schoolplan 2019-2023.
Dit schoolplan is te
vinden op de website van
de school.

Website Bongerd
De Bongerd-website is
actueel gemaakt op het
niveau van de 1e
schooldag 2019-2020.
Alleen de jaarkalender
staat er nog niet op,
want die wordt tijdens de
zomervakantie gedrukt.

Bongerd-t-shirts
Heeft u per ongeluk nog
een lichtgroen Bongerdt-shirt thuis? Dan zien we
die graag zo snel
mogelijk terug op
school; liefst
meteen de eerste
schooldag.

Vanuit andere instanties
Bibliotheek Oldenzaal
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Het Bongerdteam wenst u een

11 juli t/m 29 augustus 2019
12
27
24
26
28

juli
juli
augustus
augustus
augustus

Kinderen zijn vrij (dus 11 juli 14.15 uur start zomervakantie)
Oud papier
Oud papier
1e schooldag 2019-2020
Hoofdluiscontrole

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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