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Aftrap schooljaar 

Op de laatste donderdag van de schoolvakantie kwam het hele team bij 
elkaar om de startbijeenkomst bij te wonen. Paul Kamphuis deed een korte 
terugblik en vertelde de plannen voor het komend jaar. Als team hebben we 
er weer zin in, en zijn we klaar voor een nieuw schooljaar. Het officiële 
moment was de aftrap, door directeur Paul gesymboliseerd met de voetbal 
die oud-directeur Wim Olde Kalter aan hem gegeven heeft met de tekst ‘völ 
wil op de Bongerd’. Bij deze is het schooljaar dus officieel geopend! 
 
 

Openingsviering 

Op 13 september a.s. staat de zogeheten openingsviering op het 
programma. We staan dan stil bij de start van een nieuw schooljaar, en 
willen kinderen bewust maken dat iedereen een rol erin heeft om het een 
goed schooljaar te laten zijn. 
 

In de jaarkalender staat de starttijd van 8.45 uur en dat ouders welkom zijn. Dit geldt niet voor alle 
groepen. Het juiste en volledige schema is als volgt: 

- 8.45 uur; groepen 1 tot en met 3; Paukenlaan, zónder ouders omdat de ruimte te beperkt 
is om ouders te kunnen ontvangen. De viering vindt daar dus plaats met alleen 
leerkrachten en leerlingen. 

- 9.45 uur; groepen 4 tot en met 8; hal Wieldraaierlaan, mét ouders. 
 

 

SOS-formulieren en klassenlijsten zijn passé 

Tot en met vorig schooljaar was u gewend om SOS-formulieren te 
ontvangen en in te vullen. Vanwege de komst van Social Schools en de 
introductie van ‘ouderportaal’ in ParnasSys, zijn deze niet meer nodig. U 
bent hiermee zelf verantwoordelijk geworden om uw gegevens actueel te 
houden, en wij vertrouwen erop dat de gegevens 
actueel zijn. Via ParnasSys kunt u wijzigingen 
aanvragen, waarna wij als school de wijzigingen 
invoeren. In Social Schools kunt u zelf aangeven wat u 
wel/niet bekend wilt laten zijn. 
Vanwege de wet AVG delen we geen leerlinglijsten met adressen e/o telefoonnummers meer uit. 
 
 

Fietsen stallen op de Wieldraaierlaan 

In een vorig infoblad schreven we er al over. Nu aan het begin van het 
nieuwe schooljaar een reminder, met het verzoek om uw kind niet 
onnodig met de fiets naar school te laten gaan. Mocht uw kind wél met 
de fiets naar school gaan, dan vragen wij u hen op het hart te drukken 

om de fiets ín, of anders zo dicht mogelijk tegen de fietsrekken te plaatsen. Soms betekent dat, dat 
de fiets meer naar de uiteinden geplaatst moet worden. Alvast bedankt voor uw medewerking.  
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Gitaarlessen op de Bongerd (herhalend bericht) 

In het nieuwe schooljaar vanaf donderdag 20 september biedt Kaliber Kunstenschool 
groepslessen op de gitaar aan, op daltonschool de Bongerd. 
De lessen zullen plaatsvinden na schooltijd (vanaf 14.30 uur) en worden gegeven 
door Anja Meulenbelt. 
In de eerste week kan iedereen die belangstelling heeft, vrijblijvend langskomen voor 
een eerste proefles en zijn ouders ook van harte welkom. 
Dus lijkt het je wat om gitaar te leren spelen, kom dan langs op donderdag 20 
september om 14.30 uur in de grote hal van locatie Wieldraaierlaan. 
Mocht je graag gitaarlessen willen volgen maar je kunt niet op bovenstaand tijdstip, 
kijk dan op onze website http://www.kaliberkunstenschool.nl/  of neem contact op 
met onze klantenservice (088-48687000).  
 

 

Patio Paukenlaan leeg, maar niet voor altijd 

Net vóór de zomervakantie is met vereende kracht 
de patio aan de Paukenlaan leeggehaald. De 
aangevraagde subsidie voor aanpassingen in het 
kader van ‘het groenste speelplein’ is helaas niet 
toegekend. Maar we laten 
het er niet bij zitten en 
zijn van plan de patio 
anders, groener en zinvol in 
te vullen. 
 
 
 

 
 

Oudervertelavonden planning (belangrijke wijziging t.a.v. voorgaande jaren) 

Binnen Social Schools zit de module ‘gespreksplanner’. Deze module willen we 
voortaan gaan gebruiken om de planning van de ouderavonden in te vullen. U 
krijgt eerdaags de mogelijkheid om zélf uw gesprek tijdens één van de 
opengezette avonden te plannen. School verzamelt dus niet meer de wensen 
omtrent tijden/dagen, en volgt de planning zoals die in de ‘gespreksplanner’ eruit 
komt te zien. 

 
 

Schoolbieb hulp gezocht 

Beide locaties beschikken over een schoolbieb. Geweldig om op deze wijze 
kinderen laagdrempelig boeken te laten lenen en een prachtige stimulans om 
kinderen aan het lezen te krijgen en te houden. Het uitlenen/innemen van 
boeken wordt op basis van vrijwilligheid gedaan en we zijn hierbij op zoek naar 
extra hulp. Vooral de woensdagen/donderdagen op locatie Wieldraaierlaan zijn 
onderbezet. Mocht u al dan niet wekelijks kunnen/willen helpen met innemen en 
uitlenen van boeken, meld u zich dan aan via dir.bongerd@konot.nl 
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Oud papier hulp (S.O.S.) 

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, is de huidige coördinator 
inmiddels gestopt (in januari j.l. maakten we dit 
reeds aan u bekend).  

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. 
 
 

Lokalen Wetenschap en techniek aan locatie Wieldraaierlaan 

Tijdens de zomervakantie is hard gewerkt om onze spiksplinternieuwe lokalen ‘Wetenschap en 
Techniek’ in te richten en aan te kleden, aan de locatie Wieldraaierlaan. Wat een enorme aanwinst 
voor de school. Het wekt de nieuwsgierigheid van kinderen, en ongekende techniektalenten 
komen boven drijven. Vorig jaar een try-out, dit jaar zijn de wetenschap- en technieklessen in het 
lescurriculum opgenomen. 
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Schoolgids 

De schoolgids van de school is te vinden op onze website (www.daltondebongerd.nl) onder het 
kopje ‘onze school’. In de schoolgids staat schoolinformatie welke in principe voor meerdere jaren 
geldt. Data en namen van personen zult u hierin dus weinig of niet aantreffen. 
 
 

Website 

Op website http://www.daltondebongerd.nl/ kunt u relevante informatie vinden over de Bongerd. Er 
staat onder andere beschreven wie er op de Bongerd werken en hoe het onderwijs er is 
vormgegeven. We nodigen u graag uit om onze website te bezoeken en mogelijk vindt u het 
handig om de url bij uw favorieten te bewaren. 
 
 

Jaarkalender aanpassingen/toevoegingen 

Deze week ontvingen alle ouders via hun oudste kind op onze school de 
jaarkalender met daarin het jaarkatern. Drie zaken ten aanzien hiervan: 

 Om alvast te noteren: Rotary Streetsoccer is gepland vanaf 13 
mei tot en met 24 mei 2019. 

 Foutief beschreven bij hoofdstuk 2.4: studiedag van 14 september 
moet 10 september zijn (op de plek van de dag zelf staat het 
goed). 

 Voor de volledigheid: Rosenmontag is op 4 maart. Kinderen zijn dan vrij.  
 
 

Infoblad 

Naast de schoolgids, de jaarkalender en het jaarkatern willen wij u ook regelmatig op de hoogte 
houden van allerlei gebeurtenissen door middel van het infoblad. Het infoblad zal dit schooljaar 
wederom één keer per veertien dagen (zoveel mogelijk) op een vaste dag, de donderdag, 
verschijnen. De verschijningsdata staan ook op de kalender vermeld en het actuele infoblad is ook 
te vinden op onze website (www.daltondebongerd.nl). 
 
 

LIO-studenten en stagiaires  

Onze school is een Opleidingsschool. We werken hierbij samen 
met Saxion PABO, lerarenopleiding basisonderwijs. Vanuit een 
speciaal ontwikkeld opleidingsmodel voor stagebegeleiding is op 
onze school een IOB-er (Interne Opleider Basisonderwijs) actief 
om PABO-studenten op de Bongerd te coachen, te begeleiden en 
op te leiden. Deze IOB-er (Lucia Winkeler) werkt samen met een 
praktijkstudiebegeleider van Saxion PABO, om alle 

leerkrachtstagiaires intensief te begeleiden. 
Naast de vele stagiaires die we ook dit schooljaar weer mogen ontvangen, zijn er 2 LIO-studenten 
die ons team komen versterken. Dit zijn Carmen Mourad Chamoen in groep 2a, en Luuk Nijmeijer 
in groep 8c.  
In samenwerking met de ROC begeleiden we ROC-studenten, vakrichting onderwijsassistent en 
gym. 

http://www.daltondebongerd.nl/
http://www.daltondebongerd.nl/
http://www.daltondebongerd.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwi4-VqaPdAhVDIVAKHdbBBZAQjRx6BAgBEAU&url=https://anb.nl/nieuws_bericht/Belastingdienst: regels rond loonheffingen van stagiairs&psig=AOvVaw1TE3p9kL4DF3K6hg5KuAvQ&ust=1536217953133496


 
 

Overdracht leerlingen 

Om de overdracht van de leerlingen naar de nieuwe 
groepsleerkracht(en) zo goed mogelijk te laten verlopen, besteden we 
hier veel aandacht aan. Zo hebben de leerkrachten, op het einde van het 
vorig schooljaar, van alle leerlingen alle bijzondere situaties (sociaal, 
medisch, gezin, leerprestaties enz.) op papier gezet en dit doorgegeven 
aan en inmiddels besproken met de nieuwe leerkracht(en).  
 
Tijdens de studiedag van maandag 10 september a.s. zullen alle leerlingen nogmaals worden 
besproken tussen de leerkracht(en) van vorig schooljaar en de leerkracht(en) van dit schooljaar, 
zodat alle bijzonderheden dan nogmaals aan bod komen. Op die dag zijn alle kinderen vrij.  
 
 

Een nieuwe gymleraar op de Bongerd 

Hallo allemaal, ik ben Cees Schurink, 29 jaar, woonachtig in Oldenzaal. 
Vanaf dit schooljaar ben ik de vakleerkracht lichamelijke opvoeding van 
de Bongerd.  
De afgelopen drie jaar was ik werkzaam als vakleerkracht lichamelijke 
opvoeding op drie scholen binnen de Konot in Denekamp. Maar vanaf nu 
kan ik me volledig gaan richten op één school. Op de Bongerd ben ik de 
hele week van maandag tot en met vrijdag hoofdzakelijk te vinden in de 
gymzaal aan de Wieldraaierlaan. Hier verzorg ik alle lessen 
bewegingsonderwijs aan de groepen 3 t/m 8. Naast dat sport en 
bewegen leuk, gezond en goed is voor de motorische ontwikkeling, ben ik 
ook van mening dat het een belangrijke bijdrage levert aan de sociale en 
emotionele ontwikkeling van het kind.  
In mijn vrije tijd beoefen ik graag voetbal op een zo hoog mogelijk niveau. 
Dit doe ik in 1ste elftal van de zaterdagafdeling van Quick’20. Daarnaast 
vind ik het leuk om vele andere sporten te beoefenen, te volgen en te kijken en ben ik graag met 
familie en vrienden samen om leuke en gezellige activiteiten te doen.  
Tot slot kijk ik ernaar uit om sportief met de kinderen bezig te zijn waarbij plezier voorop staat! 
 
Met sportieve groet, Cees Schurink.  
 
 

Douchen na de gym 

Steeds vaker lopen we aan tegen het feit of je goed 
toezicht in de kleedkamers en doucheruimtes kunt 
bieden na de gymlessen. Check je wel of niet of alle 
kinderen gedoucht hebben? Ga je wel of niet in de 
kleedkamer zitten wanneer het onrustig is. Je houdt 
rekening met het feit dat steeds meer leerlingen, 

wanneer ze beginnen te puberen het niet prettig vinden dat meester of juf om de deur kijkt. Met 
andere woorden, moet je het douchen na de gymles dan blijven verplichten, in de wetenschap dat 
het in veel gevallen niet of nauwelijks gebeurt. Ook is het zo dat de kinderen wel vaker een fysieke 
inspanning leveren waarna ze niet douchen, bijvoorbeeld na het buitenspelen in de ochtend- of  
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middagpauze. Daarnaast douchen in deze tijd de kinderen veel vaker dan een aantal jaren 
geleden. Het is bijna dagelijks dat kinderen even onder de douche springen. 
We willen het douchen na de gymles dan ook niet meer verplicht stellen, zoals nu nog in de 
schoolgids staat vermeld, maar we willen nadrukkelijk wel de mogelijkheid daartoe geven. Wilt u 
met uw kind de voors en tegens van douchen na de gym bespreken, zodat u samen met uw kind 
hierin een keuze maakt? We vinden het belangrijk dat ook de kinderen hierin een stem hebben. 
 
 

Oudervertelavonden 

Op maandag 17 september en woensdag 19 september worden de oudervertelavonden 
georganiseerd. Het is de bedoeling dat (zoals de naam al aangeeft) de ouders de leerkrachten, 
gedurende een geplande tijd van 10 minuten, informeren over hun kind; waar is het kind gevoelig 
voor, wat heeft het kind nodig, zijn er bijzonderheden; sociaal, medisch, gezin, leerprestaties enz. 
 
‘U bent aan het woord’ 
 
Doel van dit gesprek is dat u informatie geeft over uw kind. Het 
gesprek gaat dus niet over prestaties.  
De planning gebeurt via de gespreksplanner van Social Schools 
(zie elders in dit infoblad). 
 
 

Gymrooster 

Het gymrooster voor dit schooljaar is als volgt: 

 Maandag: groepen 8a, 8b, 8c, 7a, 7b, 7c, 6c 

 Dinsdag: groepen 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 3a, 2a, 2b 

 Woensdag: groepen 6a, 6b, 5c, 5a, 5b, 3b 

 Donderdag: groepen 7a, 7b, 8c, 7c, 8b, 8a, 6c, 2a, 2b 

 Vrijdag: groepen 3a, 4a, 4b, 5c, 6a, 6b 
 
 

Reanimatiecursussen, ouders mogelijkheid tot deelname 

Twee jaar geleden zijn we op school begonnen met het aanbieden van reanimatiecursussen voor 
ouders/opa’s en oma’s en buurtbewoners. Het was een enorm succes met grote groepen vol 
enthousiaste  deelnemers. 
De kennis en vaardigheden verdwijnen na enkele maanden en daarom is het aan te raden jaarlijks 
een herhalingscursus te volgen. We willen u de kans bieden hieraan deel te nemen en hebben in 
overleg met Reanimatie Twente enkele data kortgesloten. Daarnaast zal er in het najaar ook een 
waardevolle EHBO-cursus inclusief baby-en kinderreanimatie voor volwassenen verzorgd worden. 
Deze cursus heet: ‘met vallen en opstaan’ en is zeer waardevol voor iedereen met (klein-) 
kinderen. 
 
Cursusdata: 
Woensdag 26 september 2018: 
18.30u-20.00u: herhalingscursus BLS/AED (volwassen reanimatie) 
Prijs: €22,50  p.p.  
 



 
 
Woensdag  10 oktober 2018: 
18.30-21.30u: EHBO en baby-kinderreanimatie (PBLS) ‘met vallen en opstaan’  
Prijs: €40,00 p.p.  
 
Woensdag 16 januari 2018: 
18.30-20.00u: herhalingscursus BLS/AED (volwassen reanimatie) 
Prijs: €22,50 p.p.  
20.00-21.30u: herhalingscursus PBLS (baby-en kinderreanimatie) 
Prijs: €22,50 p.p. 
*Bij deelname aan beide cursussen, betaald u geen €45,00 maar €40,00 p.p. 
 
Let op: ook deze cursussen worden vergoedt door uw zorgverzekeraar als u aanvullend 
verzekerd bent. 
 
Na het volgen van een of meer van deze cursussen krijgt u een officieel certificaat van de 
Nederlandse Reanimatie Raad. Inschrijven voor deze cursussen kan d.m.v. het sturen van een 
mail naar: info@reanimatietwente.nl 
 
Wacht niet te lang want VOL=VOL ! 
 
 

Schoolkampioenschap hardlopen 7 oktober 

Op zondag 7 oktober 2018 organiseert LAAC Twente voor de 
12e keer de Halve Marathon met als startpunt de Groote Markt 
in Oldenzaal. Een vast onderdeel daarvan is de 
Scholenkampioenschap voor basisscholen. 

 1 km jeugdloop voor leerlingen van de groepen 3, 4 en 
5. Start om 13.45 uur 

 2 km jeugdloop voor leerlingen voor de groepen 6, 7 en 8. Start om 14.05 uur 
 
Vanwege het succes van voorgaande edities worden beide jeugdloopafstanden dit jaar 
gesponsord en zal deelname gratis zijn! 
 
Je krijgt een echte medaille en hoe leuk is het om namens de Bongerd op het podium te komen en 
een mooie beker te bemachtigen als je tot de snelste drie behoort! Dus geef je op voor dit leuke 
hardloopevenement. Je kunt je al inschrijven voor beide afstanden op 
www.halvemarathonoldenzaal.nl Dit kan tot 1 oktober a.s.. Na deze datum is deelname € 3,-. Het 
startnummer is af te halen in het gemeentehuis op zaterdag 6 oktober van 13.00-16.00 uur en op 
zondag 7 oktober van 9.00 uur tot een half uur voor de start. Meer informatie over deze loop is te 
vinden op www.halvemarathonoldenzaal.nl 
 
Net als voorgaande jaren zullen we ter voorbereiding weer hardloopclinics geven tijdens de 
gymles op school in de periode van woensdag 20 september t/m vrijdag 22 september, want 
ons motto is: ‘Bewegen is leuk, maar samen bewegen nog veel leuker’. Meer informatie hierover 
volgt in het komende infoblad. 
 
Wendy Wegdam 
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Zin in mountainbiken? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gezinsviering 8 september 19.00 uur, Plechelmusbasiliek 

Thema : ‘een goed begin is het halve werk’. 
Samen gaan we vieren dat het schooljaar weer begonnen is. We bidden dat 
het een goed, fijn en leerzaam jaar mag worden, met zo min mogelijk ruzie, 
plagen en pesten. Kom jij ook? Dan maken we alvast een goed begin. En dat 
is het halve werk. 
 

 
 
Dit en volgend weekeinde wordt in heel 
Nederland de actie Kerkproeverij, Back to church sunday 
gehouden. We nodigen mensen uit om mee naar de kerk te 
komen. Ken jij mensen die nog nooit naar de gezinsviering zijn 
geweest? Nodig hen uit om mee te komen. Iedereen is van harte 
welkom. 
 

Parochie 
 
 

Agenda 

10 september  Studiedag team; alle leerlingen zijn vrij 
13 september  Informatieavond groepen 1 tot en met 3 
13 september  Openingsviering op school 
17 september  Oudervertelavond 
19 september  Oudervertelavond 
 
 

 
 
Voor algemene schoolinformatie kunt u terecht op onze website: www.daltondebongerd.nl 

http://www.daltondebongerd.nl/

