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Infoblad 
Schooljaar 2018-2019, nummer 9 

17 januari 2019 

Open huis op 23 en 25 januari 

Facebook-Bongerd 
De nieuwe Bongerd-Facebookpagina is 
geopend. Deze is vooral bedoeld voor niet-
zittende ouders, en wordt in eerste instantie 
benut om de ‘Open huis-dagen’ in januari 
kenbaar te maken. Gaandeweg het jaar zullen 

we een enkele keer deze Facebookpagina 

gebruiken om schoolse zaken te melden, voor 
niet-zittende ouders en geïnteresseerden. Als 
Bongerd-ouder mist u geen belangrijke info 
vanaf onze Facebookpagina.  

  

Wel stellen we het op prijs wanneer u onze FB-

pagina ondersteunt door de pagina te 'liken'. 
Geeft u 'm ook een 'duimpje'? 
 
https://www.facebook.com/Daltonschool-de-
Bongerd-Oldenzaal-752043708505611  

 
  

Tijdens het Open huis wordt u ontvangen door enkele leerlingen, ouders, leerkrachten en 

directie, waarna u de school kunt bekijken, het onderwijs kunt 'proeven' en een indruk kunt 
krijgen over hoe we op de Bongerd met elkaar omgaan. Zonder dat u zich verplicht moet voelen, 

vinden we het vanzelfsprekend dat u uw kind meeneemt. 
 

https://www.facebook.com/Daltonschool-de-Bongerd-Oldenzaal-752043708505611
https://www.facebook.com/Daltonschool-de-Bongerd-Oldenzaal-752043708505611
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Vanaf dit kalenderjaar zijn 
drie leerkrachten ons team 
komen versterken: Lynette 
Semmekrot in de nieuw 
opgestarte groep 1C, Kim 
Nijhuis in groep 4 (daar 

kwam een vacature omdat 
Thea van Vilsteren een 
betrekking elders binnen 
stichting Konot heeft 
aanvaard), en Bianca 
Hellemons in groep 6 (daar 

kwam een vacature omdat 
Jos Stegge begeleiding en 
ondersteuning gaat bieden 
aan collega’s). 
 
 

 
Op 21 januari zijn de 
kinderen vanaf 12.15 uur 
vrij. Het team heeft dan een 

studiedag die in het teken 
staat van ‘Teach like a 

champion’. Zeer inspirerend, 
zo ervaren leerkrachten die al 
een leergang hierover hebben 
gevolgd. 
 

 

 
Op 31 januari en 1 februari 
bezoekt de inspectie de 
Bongerd. Dit is een onderdeel  
 

 
Studiemiddag 

 

 
Inspectie 

 

Nieuw op school 
van een regulier 
bestuursbezoek, en heeft dit 
keer als hoofdthema 
‘gespreid leiderschap en 

eigenaarschap. 
 
 

 
Op de dag van de 
Koningsspelen (12 april), 
zijn de kinderen van de 
groepen 1 tot en met 4 
vanaf 12.15 uur vrij. 

Noteert u alvast in de 

agenda? 
 
 
 

 

 Om te noteren 

 

We merken nog wel eens 
dat kinderen te laat op 
school komen of te laat 
worden gebracht. Goed om 
te weten is dat op beide 

locaties de deur om 8.20 
opengaat, de kinderen om 

8.25 uur binnen moeten 
zijn, zodat we om 8.30 uur 
kunnen starten met de 
lessen. Graag vragen we uw 
medewerking hierin door dit 

met uw kind of oppas te 
bespreken. Wanneer u op 
beide locaties uw kind moet 
afzetten, begrijpen wij zeker 
dat dit soms lastig is te 
plannen en we hopen dat  

we door de deuren al om 
8.20 uur open te stellen, u 

hiermee tegemoet komen. 
 
Bij de gym wordt er om 
8.30 uur met de eerste les 
gestart, om zo het 
maximale uit de les te 
halen. Dat betekent dat de 

kinderen omgekleed en 
startklaar moeten zijn om 
8.30 uur. Bij het omkleden 
heeft de één soms wat meer 
tijd nodig dan de ander. Om 

er toch voor te zorgen dat 
er op tijd gestart kan 

worden, kan er vanaf 8.15 
uur worden omgekleed in de 
daarvoor bestemde 
kleedkamers. 
 
 

 
Eén dezer dagen wordt de 
reguliere ‘m5-ronde’ 
gehouden. Dit houdt in dat 
er gesproken wordt over 

plaag- en pestsituaties, en 
hoe daarmee om te gaan. 
 

 
 

 
 

 
M5 

 

Op tijd op school 

Maandviering 

Groepen 1 tot en met 3  
Deze maandviering is in de speelzaal op de locatie Paukenlaan.  
- 8.45 uur, groepen 1B, 2B, 3B 
- 9.45 uur; groepen 1A, 2A, 3A 
(De pas opgestarte groep 1c slaat deze maandviering over; de leerlingen zijn nog maar kort op 
school en sluiten bij de eerstvolgende maandviering aan) 

 
  Vanwege de beperkte ruimte in de speelzaal zijn dit keer ouders van de     
  groepen 2A en 2B bij deze uitgenodigd om te komen kijken naar de   
  maandvieringoptredens. Ouders van andere groepen komen elders dit  

  schooljaar aan de beurt om te komen kijken. 
  Vooraf aangeven of u komt, hoeft niet. U bent van harte welkom. 
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In de kerstvakantie onderging de 
personeelskamer aan de Paukenlaan 
een volledige metamorfose. Inge 
Vastert en Ans Oude Nijeweme 
hebben zich gestort op het 

herinrichten ervan. En wat is het 
resultaat verbluffend.  

Gepimpte koffiekamer 

Groepen 4 tot en met 8; thema ‘Voice of the Bongerd’ 
Deze maandviering is in de hal van de locatie Wieldraaierlaan op onderstaande tijden:  
-08.45 - 09.45 uur; leiding, groep 6A    4B 5C 6A 7B 8C 
-09.45 - 10.45 uur; leiding, groep 6B    5A 6B 7C 8A 
-10.45 - 11.45 uur; leiding, groep 6C   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. 

 
 

Sport- en beweegnieuws 

Schaatsen 

Zoals u hebt kunnen lezen in infoblad nr 8, hebben de groepen 3 t/m 6 al ijspret beleefd op de 
ijsbaan in het centrum van Oldenzaal. De groepen 7 en 8 hebben het ijsavontuur een deurtje 
verder opgezocht. De leerlingen hebben namelijk een schaatsproject op de ijsbaan in Enschede 
gevolgd. Hier hebben ze een aantal lessen gevolgd in kleine groepjes, op eigen niveau. Dit 
allemaal onder leiding van ervaren schaatstrainers. Perfect om de schaatstechniek op een leuke 
en speelse manier onder de knie te krijgen. De groepen 7 en 8 kijken terug op een sportief, 
leuk en leerzaam schaatsproject. Uiteraard willen wij via deze weg alle ouders/verzorgers 

bedanken die hebben meegereden van en naar de ijsbaan. 
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Vanuit andere instanties 

Zwemmen 
In de afgelopen kerstvakantie op woensdag 2 januari heeft het tiende Oldenzaals 
schoolzwemkampioenschap plaatsgevonden. Hier hebben 36 kinderen zich voor opgegeven, 
een fantastisch aantal waar wij erg blij mee zijn. Het zwemtoernooi begon om 11.00 uur met 
de groepen 3 en 4, vervolgens waren de groepen 5 en 6 aan de beurt, en de groepen 7 en 8 
gingen als laatste het water in. Individueel werden er twee zwemslagen gezwommen, de vrije 

slag (borstcrawl/schoolslag) en de rugslag. Als leuke afsluiting werd er een ludieke 
zwemestafette gehouden waarbij iedereen een haaien-badmuts op kreeg; een fantastisch 
gezicht. De organisatie gebruikte deze tijd om de snelste zwemmers over de twee afstanden te 
berekenen. Op die manier werd er gekeken wie zich mocht bekronen tot schoolzwemkampioen 
van Oldenzaal in de eigen leeftijdsgroep. We kunnen met trots zeggen dat in alle 
leeftijdsgroepen prijzen werden gepakt. Hier volgt een kort overzicht van de individuele 

winnaars; Gefeliciteerd! 
 

Groepen 3 en 4: 
1ste plaats meisjes – Yfke van de Vall 
2de plaats meisjes – Eva Nengerman 
2de plaats jongens -  Moos Jenneskens 
 

Groepen 5 en 6: 
3de plaats jongens - Thomas Helthuis 
 
Groepen 7 en 8: 
1ste plaats jongens – Liam Leuverink 
2de plaats jongens – Jort Siebelt 
3de plaats jongens – Niek Evers 

 
In de eerste schoolweek kregen we nog een superleuk telefoontje van de organisatie. De 

Bongerd mag zich namelijk schoolzwemkampioen van Oldenzaal noemen. Alle 36 zwemtoppers 
die hebben deelgenomen en hier een steentje aan hebben bijgedragen, hebben de beker op 
een officieel moment in ontvangst mogen nemen. Dit fantastische moment is vastgelegd met 
een foto die tevens ook in de Tubantia heeft gestaan. Uit deze groep worden t.z.t. zes 

leerlingen gekozen die zullen deelnemen aan het regionaal kampioenschap.   
Tot slot willen wij alle ouders/verzorgers die zich vrijwillig hebben opgegeven om de zwemmers 
te begeleiden, via deze weg bedanken! 
 

Op 4 februari (overdag tijdens kantooruren en ’s avonds tussen 19.00-
20.00 uur) kunnen kinderen van 3 jaar weer aangemeld worden voor de 
basisschool. Maar hoe kies je een passende school? 

Kijk op www.onshelptons.nl voor een overzicht van alle scholen en data 
van open dagen! 

 

‘Parkour’ 
In oktober is op het zijplein van locatie Wieldraaierlaan, het 
freerunning beweegplein ‘Parkour’ aangelegd. De opening 
was sensationeel. Er is een filmpje van gemaakt die via deze 
url is te bekijken. 

 

https://youtu.be/HvUTsIb3XFc 
 

http://www.onshelptons.nl/?fbclid=IwAR0sinBqBKKQWAcfhxsX--eOAVUH0cqphiWUv1gAjEUm-tYLqzrrTU-erWk
https://youtu.be/HvUTsIb3XFc
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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 
 
 
 

18 tot en met 31 januari 
 18 januari Maandviering 

 21 januari Studiedag team; alle leerlingen zijn vanaf 12.15 uur vrij 

 21 januari  Toetsweek 

 23 januari Open huis tussen 9.00 – 11.00 uur 

 23 januari Nationale Voorleesdagen tot en met 2-2-2019 

 25 januari Open huis tussen 9.00 – 11.00 uur 

 26 januari Oud papier 

 28 januari Toetsweek 

 31 januari Ouderraad 

 

 

 

A
g

e
n

d
a
 

http://www.daltondebongerd.nl/

