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Patio locatie Paukenlaan is ‘Belevingstuin’ geworden 

Geruime tijd was de welige groei van onkruid in de patio een doorn in het oog. Trots zijn we op de 
inmiddels ingerichte belevingstuin op diezelfde plek. Het is ontstaan door een samenwerking van 
kinderen, ouders en instanties. De basisideeën zijn mede door kinderen tot stand gekomen. Zij 
weten immers prima wat ze willen leren en hoe ze dat willen doen. De belevingstuin wordt een 
vast onderdeel van het lescurriculum en wordt vooral ingezet bij lessen rondom wereldoriëntatie.  
 
Afgelopen week is de officiële opening ervan geweest met de kinderen. Tevens hebben we een 
avond georganiseerd voor alle vrijwilligers die hebben geholpen tijdens het leeghalen van de patio 
en de aanleg van de belevingstuin. Vanavond houden we met het team de kerstborrel, en vanaf 
januari is de belevingstuin in gebruik. We zijn iedereen die zich op welke manier dan ook heeft 
ingezet om dit alles tot stand te brengen, ontzettend dankbaar. 

Zoals het was …, zoals het is 



 
 

Laatste vrijdag vóór kerstvakantie iedereen vanaf 12.15 uur vrij (herhalend bericht) 

U heeft het al in de vorige infobladen kunnen lezen, maar voor degene die 
het onverhoopt gemist hebben: alle kinderen hebben op de laatste vrijdag 
vóór de kerstvakantie (21 december a.s.), vanaf 12.15 uur kerstvakantie.  

 

Gevonden en verloren voorwerpen (herhalend bericht) 

Mochten er nog spullen zijn kwijtgeraakt op school of in de 
gymzaal, dan is het de moeite waard om in de hal aan de 
Wieldraaierlaan te gaan kijken, of in de hal bij de hoofdingang 
aan de Paukenlaan.  
Betreft het gymspullen, dan kunnen die liggen in de gymzaal, 
in de ruimte achter het halletje. Is er een (fiets)sleutel of een 
sieraad verloren, kijkt u dan eens in het postbakje bij de 
conciërge (1e verdieping Wieldraaierlaan).  
Wat op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie niet is 
opgehaald, wordt opgeruimd. 
 

 

Sport- en beweegnieuws 

Zwemmen 
Dit jaar organiseert OZ&PC in samenwerking met sportcentrum Vondersweijde voor de 10e keer 
het Oldenzaals schoolzwemkampioenschap in de kerstvakantie, op woensdag 2 januari tussen 
11.00-15.00 uur. Wij kunnen met trots zeggen dat er zich 36 kinderen hebben opgegeven; 
fantastisch. Alle deelnemers krijgen deze week een brief mee met de laatste informatie. Ook willen 
wij alle ouders/verzorgers alvast bedanken die zich vrijwillig hebben aangemeld om te helpen als 
begeleiding. Jullie ontvangen deze week alle laatste informatie via de mail.  
De zwemtijden willen wij graag al via deze weg delen. De kinderen uit de groepen 3 en/of 4 
zwemmen tussen 11.00 en 12.30 uur. De 
kinderen uit de groepen 5 en/of 6 zwemmen 
tussen 12.30 en 13.45 uur. En de kinderen uit 
de groepen 7 en/of 8 gaan het water in tussen 
13.45 en 15.00 uur. Jullie zijn allemaal van 
harte uitgenodigd om deze zwemtoppers van de 
Bongerd aan te moedigen. Wij wensen alle 
deelnemers succes en vooral veel zwemplezier!  
 
Schaatsen 
Het is weer winter in Nederland en dat betekent dat de wintersporten weer op het programma 
staan. Helaas zijn de temperaturen nog niet zo laag dat er geschaatst kan worden op natuurijs. 
Maar de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen zeggen dat ze de schaatsen al aan hebben 

gehad. De groepen 3 t/m 6 hebben ijspret beleefd op de ijsbaan in het centrum 
van Oldenzaal. Hier hebben ze met de eigen klas vele rondjes geschaatst. Een 
aantal leerlingen stond voor het eerst op het ijs met schaatsen aan, een geweldige 
ervaring om nooit meer te vergeten. Met de leuke hulpmiddelen en de tips van de 
eigen klasgenoten, konden ze na een klein uurtje zichzelf prima redden op het 
gladde ijs, een groot compliment! Maar voor een aantal leerlingen was het  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS4Ou6lvzeAhUBfFAKHd9dAHMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.usbeatit.nl/event/schaatsen/&psig=AOvVaw34-n-r6qlvInBX6fy8gYyj&ust=1543669279737239
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSpO-GqfzeAhUDElAKHUd6AIwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.valuascollege.nl/leerlingen/gevonden-voorwerpen/&psig=AOvVaw11kNLl0hovxHbZIqYapjPt&ust=1543674301712232


 
 

zichtbaar niet de eerste keer dat ze de schaatsen aan hadden. Ze vlógen werkelijk over het ijs, dat 
de kampioenen Sven Kramer en Ireen Wüst hier nog wat van konden leren, geweldig! Al met al 
een geslaagd schaats-uurtje, waarbij we de ouders/verzorgers voor de extra vrijwillige hulp willen 
bedanken.  
Voor de groepen 7 en 8 ging het ijsavontuur toch een deurtje verder. Deze leerlingen hebben 
schaatsles gehad op de ijsbaan in Enschede. Aangezien dit schaatsproject nog na de 
kerstvakantie een vervolg krijgt, leest en ziet u in infoblad nr 9 hoe dit avontuur is verlopen.   
 
Cool 2B Fit 

 

 
 

Groep 1C start op eerste schooldag 2019 

Op 7 januari start er weer een nieuwe kleutergroep aan de 
Paukenlaan. Groep 1C zal starten met 9 kinderen en in de loop van 
het schooljaar komen daar nieuwe vierjarige kinderen bij. 
Juf Ellis vd Kerkhof en juf Lynette Semmekrot zijn de leerkrachten van 
deze groep, en hebben deze week al een wenochtend georganiseerd 
voor kinderen die op de eerste schooldag in januari 2019 starten. 
Wij wensen de eerste 1-C’ers Teun, Vik, Tess, Sofia, Lana, Finn, 
Liam, Lisanne en Floor een fijne tijd op de Bongerd toe! 



 
 

Maandviering vrijdag 18 januari 2019 

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 sluit 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. 
 
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 

 
 

Even offline samen met je kind? 

Een aanrader die we tegenkwamen en die we u niet 
willen onthouden: via onderstaande url vindt u allerlei 
leuke en leerzame rekenspelletjes. Even offline en 
aandacht voor en met elkaar. 

http://wijzeroverdebasisschool.acemlna.com/lt.php?s=9c30d7c8fb76bc3207aeee2b276c3942&i=5
77A665A38A2750. 
 
De bijbehorende materialen zijn gratis te downloaden. Op de pagina staan video-instructies en 
lager in de pagina de materialen. Mocht de link niet werken dan werkt ‘knippen/plakken’ van 
onderstaande url in uw browser wel. 
https://wijzeroverdebasisschool.nl/rekenspelletjes/ 
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Kerstversiering in de hal 

Het was nog nét niet zo dat 
Sinterklaas bij zijn vertrek uit de 
Bongerd langs de kerstbomen liep 
die klaarstonden om in de 
klaslokalen en de hal geplaatst te 
worden. Maar in een recordtempo is 
de school omgetoverd in kerstsfeer. 
In de groepen verzorgen 
leerkrachten dit, veelal met 
kinderen.  
In de hal van de Wieldraaierlaan en op de Paukenlaan gebeurt dit door 
vrijwillige hulp van ouders. Ze hebben oog voor sfeermakers en 
inrichting. Top gedaan. Dank je wel! 

 
 

Vakantiemaakplaats Bibliotheek 

 



 
 

 

Kerstwens 2019 

 

 
 
 



 
 

Agenda 

21 december   Vanaf 12.15 uur hebben alle kinderen kerstvakantie 
22 december   Oud papier 
7 januari 2019  Eerste schooldag 2019 
9 januari   Hoofdluiscontrole 
10 januari   Spelletjesmiddag groepen 2 met leerlingen uit groep 8b 
14 januari   Toetsweek 
17 januari   Leerlingenraad 
17 januari   Medezeggenschapsraad 
18 januari   Maandviering 
 
 

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

http://www.daltondebongerd.nl/

