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Paasviering op school (herinnerend bericht) 

Op donderdag 29 maart vieren we Pasen op school. Tussen de middag is er 
een paaslunch op school. De paasgedachte die wij hierbij willen uitdragen is: 
samen breken en delen met elkaar, net als Jezus deed op Witte Donderdag.  
Er komt een intekenlijst aan de deur van het klaslokaal van uw kind te hangen. 
Op die intekenlijst staan diverse etenswaren voor de lunch, bijvoorbeeld 
broodjes, eieren, boter, etc. Uw kind kan zich hiervoor inschrijven wat hij/zij 
mee wil nemen van huis, om te delen in de klas. Het drinken wordt verzorgd 
door de ouderraad. 
  

Voor de lunch hebben de kinderen een bord, bestek, beker en eventueel een eierdopje nodig. Zou 
u dit aan uw kind willen meegeven en willen voorzien van naam? Graag op woensdag of 
donderdag meenemen. 
 
Uw kind moet ten behoeve van de kleine pauze wel zelf zorgen voor eten en drinken 
 
Heeft uw kind een allergie, geef dit door aan de eigen leerkracht. De kinderen krijgen 1 chocolade- 
ei. Voor de kinderen met een allergie is er Fruitella. We hopen op een geslaagde dag. 
 
Bij deze willen we iedereen alvast bedanken voor hun bijdrage om deze dag te laten slagen. 
 
 

Social Schools, startdatum 1 april 

Vanaf maart zijn we proefsgewijs gestart om informatie te plaatsen 
op ons nieuwe communicatieplatform Social Schools. Op 1 april 
starten we officieel. Heeft u nog niet geactiveerd, of nog geen 
activatielink ontvangen? Mogelijk staat het in uw spambox. Zo niet, 
dan graag een berichtje naar j.vanlith@konot.nl. 

 
 

Maandviering woensdag 28 maart  

Op woensdag 28 maart is de derde maandviering 
van dit schooljaar. 
 
Groepen 1 t/m 3 (thema: ‘lente’) 
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 1a en 1b 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) 
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Groepen 4 t/m 8 (thema: 'de Bongerd got talent') 
Deze maandviering is in de hal van de locatie Wieldraaierlaan op onderstaande tijden:  
-08.45 - 09.45 uur; leiding, groep 6B    4C 5A 6B 7C 8A 
-09.45 - 10.45 uur; leiding, groep 6C   4A 5B 6C 7A 8B 
-10.45 - 11.45 uur; leiding, groep 6A   4B 5C 6A 7B 8C 
 
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. 
 
 

Groepen 1 tot en met 3 tijdens Koningsspelen 

Om alvast te noteren: tijdens de Koningsspelen op 20 april, zijn de kinderen  
van de groepen 1 tot en met 3 vrij vanaf 12.15 uur. 
 
 

Gedicht Lorenzo groep 7a 

De opdracht was: ‘schrijf een lentegedicht’. Tijdens het presenteren ervan, werden we 
meegenomen in het zoete begin van Lorenzo’s gedicht. Lieflijk en zacht ging het gedicht verder, 
tot de laatste twee zinnen ...  

 

Heerlijk toch die lente  
Al dat nieuwe leven                                                                                                 
 Koeien die voor het eerst 
Hun kalfjes melk geven 

  
Fris groene bladeren 
Een weiland vol met kleuren 
Blauw, wit, geel en rood                         
Een wereld vol van geuren 

         
Want springt zo’n lammetje blij 
En dartelt in het rond   
Dan loopt bij mij spontaan 
Het water in de mond 
 
 

Talentontwikkeling in de verschillende groepen 

Op Social Schools zijn al vele foto’s te vinden over de laatste sessie ‘talent- 
ontwikkeling’. Het blijft genieten om kinderen op deze manier te zien leren en 
ontwikkelen. 
 



 
 

Prijsvraag: ‘Het groenste schoolplein van Overijssel’ 

In het infoblad van 1 februari schreven we er al over: de Bongerd aan de Paukenlaan doet 
mee! 
Tijd voor een update over: wat was ook alweer de aanleiding en hoe gaat het verder. 
De provincie organiseert dit jaar voor de derde keer de Prijsvraag Groen, Groener, Groenst. Deze 
derde editie staat in het teken van vergroening van de schoolomgeving: ‘Het Groenste schoolplein 
van Overijssel’. Alle basisscholen in Overijssel konden zich inschrijven om mee te dingen naar de 
hoofdprijs ‘Het groenste schoolplein van Overijssel’. Maar liefst 55 scholen hebben zich 
aangemeld!  
De Bongerd heeft zich ingeschreven voor de prijsvraag en is geselecteerd voor de groep van 25 
deelnemende scholen. Dit betekent dat we een begeleidingstraject voor het ontwerpen van een 
groen schoolplein gaan starten.  
 
Wat verstaan we onder een groen schoolplein? 
De uitdaging voor de Bongerd is om een ontwerp te maken voor een schoolplein, waar niet alleen 
veel ruimte komt voor natuurlijk spelen en natuureducatie, maar waar ook planten en dieren zich 
thuis voelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat het groene plein ook buiten schooltijden een 
speel- en ontmoetingsfunctie voor de buurt kan vervullen. 
 
Waarom vinden we groene schoolpleinen belangrijk? 
Saaie en harde grijze tegels en kale schoolpleinen, die zijn er helaas veel te veel. Daar zijn geen 
bomen of bosjes waar je lekker verstoppertje kan spelen. 
Daar zijn ook geen kleine diertjes te vinden of water waar 
je je mee kunt uitleven. 
Groen is belangrijk voor de gezondheid en de 
gelukbeleving van mensen, jong en oud. Daarom wil de 
provincie Overijssel samen met allerlei partijen meer 
groen stimuleren in het dagelijkse leven van alle inwoners 
in Overijssel. Vooral kinderen willen we in aanraking 
brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar 
kan dit beter dan op ons eigen schoolplein! Groen speelt 
immers ook een belangrijke rol bij de cognitieve, 
motorische en sociale ontwikkeling van kinderen.  
 
Het ontwerptraject 
IVN Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel zijn gevraagd de 
deelnemende scholen te begeleiden tijdens het ontwerptraject. Zij hebben hiervoor een 
gezamenlijk projectteam gevormd. 
Het projectteam heeft drie ontwerpsessies met de Bongerd georganiseerd en begeleid: één 
zandbaksessie met de leerlingen en twee ontwerpsessies met een ontwerpteam. Dit ontwerpteam 
bestaat uit leerkrachten en ouders die in de buurt van de school wonen. Ook leerlingen maken 
deel uit van het ontwerpteam. 
 
Prijsuitreiking 
Tijdens een feestelijke publieksbijeenkomst op woensdagmiddag 25 april 2018 worden de 
ontwerpen door de 25 basisscholen gepresenteerd. Een deskundigen- en een kinderjury zullen de 
ontwerpen beoordelen. De drie beste ontwerpen krijgen een geldbedrag om het schoolplein in 
2018 ook echt te gaan vergroenen. De hoofdprijs bedraagt €35.000,-. Beide andere prijzen zijn  
 



 
 
respectievelijk €20.000,- en €10.000,-. De winnende school mag bovendien de titel ’Het groenste 
schoolplein van Overijssel 2018’ dragen.  
www.jijenoverijssel.nl/6911/het-groenste-schoolplein-van-overijssel   
 
Meer informatie over ‘Groene schoolpleinen’ 
Wilt u meer weten over het vergroenen van schoolpleinen? Op o.a. de volgende websites is meer 
informatie te vinden: 
• https://www.groeneschoolpleinen.nl/  
Website over Groene Schoolpleinen.  
 
• https://www.ivn.nl/gezondeschoolpleinen/onderzoek   
Een bundeling van onderzoeken naar de effecten van groene schoolpleinen op leerlingen.  
 
• https://nos.nl/artikel/2165920-lekker-vies-worden-op-
het-groene-schoolplein.html   
NOS persbericht: Lekker vies worden op het groene 
schoolplein.  
 
 

Beschrijving van de oude, Oldenzaalse Palmpasen 

Een afgeschilde stok wordt voorzien van een lange, scherpe punt. Een 
bosje palm (buxus) en vier dunne (buigbare) stokjes worden om deze 
stok gebonden.  
Op de palm komt het zogenaamde rad (van brood) te rusten. Dit 
gebeurt door de scherpe punt van de stok door het midden van het rad 
te steken en de vier stokjes kunt u heel voorzichtig door de vier 
windstreken van het rad prikken. Midden op het rad komt de appel. 
Voorzichtig met het doorboren! Op de appel de haan (liefst met kleine 
haantjes op de rug) en een uitgeblazen kippenei aan een draadje in de 
snavel. De stokjes op de vier windstreken van het rad worden voorzien 
van vlaggetjes van één kleur. Boven de vier vlaggetjes zit op elk stokje 
weer een klein haantje. De palmpaas wordt opgesierd met slingers van 
geregen krenten of rozijnen. Als laatste hang je er slingers met eitjes of 
andere snoepjes, een netje met paaseitjes en koeken in. 
 
Als u het rad en de haantjes al enige dagen tevoren kunt kopen is dat aan te raden. Als ze 
een paar dagen gelegen hebben, breken ze niet zo snel bij het aanbrengen. Voor de kleinste 
kinderen is een complete palmpaas niet te tillen. Maak dan een simpeler model met één 
haan, appel, ei en een keuze uit de boven vermelde ingrediënten.  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Zoek eens op Youtube met ‘palmpaasoptocht Oldenzaal’. 
Er staan opnames uit 1928, maar ook van recente jaren. 
 
De optocht vindt rondom de basiliek plaats. Mocht het slecht weer zijn, dan is de optocht binnen in 
de basiliek. 
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Voor alle kinderen met een palmpaas is er na de optocht een verrassing. 
Zondag 25 maart, Centrum Oldenzaal, Palmpaasoptocht 
met medewerking van de Kon. Harmonie St. Joseph. 

 
De keuring is bij het Plechelmus-beeld vanaf 11.50 uur. De optocht vertrekt om 
12.00 uur. Om 11.30 uur is er een korte Palmpaasviering in de 
Plechelmusbasiliek.  
Kinderen (met Palmpaas) en hun familie zijn van harte welkom. 

 
 

Goede week en Pasen parochiële vieringen voor gezinnen 

Goede Vrijdag 30 maart   
15.00 uur Kinderkruisweg (Iedereen wordt uitgenodigd om een bloem 
mee te nemen voor de kruisverering) 
Plechelmusbasiliek 
 
Paaszaterdag 31 maart   
19.00 uur Kinderpaaswake (Neem een bloem of een groene tak mee voor de feestelijk intocht) 
Remigiuskerk Weerselo 
 
1e Paasdag 1 april 
10.00 uur Kinderkerk 
Voor kinderen tussen de 3 en 8 jaar. (Neem je iets mee voor de Voedselbank?) 
Antoniuskerk Oldenzaal 
 
 

Agenda 

24 maart   Oud papier 
27 maart   Spelletjesmiddag groepen 2 met leerlingen uit groep 8c 
28 maart   Maandviering 
29 maart   Paasviering 
30 maart   Goede Vrijdag; alle kinderen zijn vrij 
2 april    2e Paasdag; alle kinderen zijn vrij 
5 april    Ouderraad 
5 april    Verkeersexamen theorie 
 
 

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

http://www.daltondebongerd.nl/

