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Hoofdluiscontrole 

Zo her en der steekt de hoofdluis de kop weer op. Voorzichtig 

durven we controles schoolbreed weer op te pakken. Na iedere 

vakantie worden in alle groepen hoofdluiscontroles gehouden. Dat 

blijft slechts een momentopname en het is daarom van groot 

belang dat u als ouder het hele jaar door regelmatig uw kind(eren)  

controleert op hoofdluis en neten. Meer informatie kunt u vinden onder de volgende 

link: https://www.ggdtwente.nl/publiek/kinderen/op-school/home-luis-in-je-haar-

kammen-maar. 

 

Flink wat opgaves hebben we gehad na onze hulp-oproep bij controles, waarvoor heel 

hartelijk dank. Nog niet aan toegekomen om u op te geven hiervoor? Het kan nog 

steeds. Een mailtje naar Panja Kersting (panja.oldemeule@gmail.com) volstaat, met 

vermelding van: naam ouder, naam kind, groep, 06-nummer ivm aanmaken Whtasapp-

groep, of u af en toe kunt helpen of dat u elke controle (5x per jaar) kunt. 

 

Panja Kersting verzorgt samen met Jorien Nijland vanaf nu de coördinatie van de 

hoofdluiscontroles op school. 
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Boekentips 

Groepen 1 en 2: Otto Blotter vogelspotter 

• Auteur: Carter, Graham 

• Onderwerp: Vogels, Vogelaars, Vriendschap 

• Inhoud:  

Alle familieleden van Otto zijn fanatieke vogelspotters. Maar 

Otto gaat veel liever buiten op avontuur. Als hij op een van 

zijn ontdekkingstochten een bijzonder vogeltje vindt, houdt 

hij het stiekem verborgen. Maar dat wordt moeilijk als het 

vogeltje steeds groter wordt! Prentenboek met dynamische, 

grappige kleurenillustraties. Vanaf ca. 5 jaar. 

 

https://www.ggdtwente.nl/publiek/kinderen/op-school/home-luis-in-je-haar-kammen-maar
https://www.ggdtwente.nl/publiek/kinderen/op-school/home-luis-in-je-haar-kammen-maar
mailto:panja.oldemeule@gmail.com
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/42781116
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/7808468
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/20548313
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/7808580
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Schoolreisalternatief 

Paukenlaan  
Dinsdag 15 juni hebben we een pretdag in en om de school met de 

groepen 1 tot en met 3. Er zijn allerlei leuke activiteiten. De kinderen 

nemen gewoon hun eigen eten en drinken mee. Maar daarnaast is er ook 

een traktatie.  

Mocht de zon schijnen dan de kinderen graag insmeren omdat we veel 

buiten zijn die dag. 
 

 

Wieldraaierlaan 

Ergens tussen 11 juni en 18 juni gaan de groepen 4 tot en met 7 

een fantastische klim- en klauterdag beleven bij Avatarz. 

 

 

Groepen 3 en 4: Wat een lol 

• Onderwerp: Moppen 

• Inhoud:  

Welk dier loopt de hele tijd? Een rendier. En wat 

gebeurt er als je de parkiet aan allebei zijn pootjes 

trekt? 75 moppen en raadsels. Met veel grappige 

smileys in kleur. AVI-E3 en AVI-M4. Vanaf ca. 6,5 jaar. 

 

Groepen 5 en 6: De appelflop 

• Auteur: De Bruycker, Gerlinde 

• Onderwerp:, Geheimen, Wedstrijden, Familie, Ruzies 

• Inhoud:  

De familie Flaps verkoopt al eeuwen heerlijke appelflappen 

in het dorpje Zoetendaal. Maar dan komt de familie 

Bolleboos er wonen. Zij verkopen oliebollen! Een hevige 

strijd barst los. Maar intussen maken Pommelientje Flaps 

en Bicky Bolleboos hun eigen plan. Vanaf ca. 10 jaar. 

 

Groepen 7 en 8: De juwelendief 

• Auteur: Leonard, M.G. 

• Onderwerp: Groot-Brittannië, Diefstallen, Treinreizen 

• Inhoud: 

Alex (11) moet met zijn oom mee op een saaie treinreis 

door Engeland. Het wordt onverwacht een spannende 

tocht als hij een verstekeling ontdekt, Lenny. Dan wordt 

een kostbaar juweel gestolen en wordt Lenny verdacht. 

Alex is vastbesloten zijn vriendin te helpen en de echte 

dader te ontmaskeren. Vanaf ca. 10 jaar. 

 

https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/7797644
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/38024581
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/7813745
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/7953607
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/7800681
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/7813876
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/40119576
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/7797914
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/7812204
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/7807858
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Bike-circuit groepen 6 

Vrijdag 28 mei hebben de kinderen uit de groepen 6 deelgenomen aan het bike-circuit. 

Op het schoolplein mochten ze aan de hand van acht oefeningen laten zien hoe 

behendig ze zijn op hun fiets. De meeste kinderen bleken gelukkig erg behendig in de 

slalom, het door smalle paadjes fietsen en het fietsen met één hand. De kratjes en 

manden voorop sommige fietsen zorgden voor extra uitdaging … daarmee bleek het 

een stukje lastiger om de fiets goed onder controle te houden.  

 

De kinderen van groep 8 hebben goed geholpen met het jureren en de verkeersouders 

waren ook actief om alles klaar te zetten samen met de leerkrachten en om alles te 

begeleiden op deze mooie, droge ochtend!  

Bedankt allemaal! 

 

Vijf leerlingen hebben een plaats weten te verwerven voor de finale van het jaarlijkse 

bike-circuit op de Grote Markt in Oldenzaal. Daar mogen ze in september de strijd 

aangaan met kinderen van de andere Oldenzaalse basisscholen.  

In groep 6a bleken Emma en Matz het meest behendig. In groep 6b waren dit Luuk, 

Robbe en Yfke B.  

We wensen allen alvast veel succes in de finale! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vanuit andere instanties 

Columbus Junior kinderopvang 

 

Natuurlijk buitenspelen. Kinderen gaan op  

ontdekking uit en mogen vies worden tijdens 

het spelen. Een mooie aangepaste 

buitenspeelruimte die voldoet aan de 

nieuwste eisen. Samen werken wij aan de 

ontwikkeling voor een natuurlijk schoolplein. 

Dit is een mooi project waar iedereen in de 

buurt van kan gaan genieten. 

Om alvast iets te kunnen doen hebben de 

medewerkers tijdens het NK tegelwippen al 

klinkers verwijderd en daar planten voor in 

de plaats gezet. De hekken rondom ons plein 

worden voorzien van Pallets met éénjarig 

groen of kruiden die worden gekweekt in het kinderdagverblijf. 

Tijdens de nationale Modderdag op 29 juni 2021 mogen de kinderen buiten spelen 

waarbij je vies mag worden. Kinderen gaan ontdekken welke uitdaging zand en water 

kunnen opleveren, maar ook kijken wij verder waar je natuurlijk kunt spelen in de wijk. 
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Kaliber Kunstenschool 

 

Proeflesweek bij Kaliber Kunstenschool: we zijn weer open! 

Van 21 t/m 26 juni is het proeflesweek bij Kaliber Kunstenschool. Alle docenten staan 

klaar om je nog voor de zomervakantie kennis te laten maken met het diverse aanbod. 

Van viool tot streetdance en van DJ’ing tot beeldende kunst: het kan allemaal! 

 

Pak je flesje water en zweetbandjes er maar bij, want er komt een heuse 

proeflesmarathon bij Kaliber. Je kunt je nu opgeven om in deze week 1 of 2 gratis 

proeflessen te volgen. Tijdens de proefles maak je kennis met de docent, leer je meer 

over de lessen en kom je te weten wat er nou zo leuk aan is. Met een breed aanbod 

van muziek, zang, dans, theater en kunst zit er altijd wel iets voor je bij. Doe je ook 

mee? Zoek iets uit op www.kaliberkunstenschool.nl/cursusaanbod en stuur een mailtje 

met de gewenste proefles(sen) (max. 2) naar info@kaliberkunstenschool.nl. We nemen 

dan contact met je op om ze in te plannen tijdens de proeflesweek. Wil je liever op een 

ander moment? Ook dat is mogelijk! 

 

Tot snel bij Kaliber! 

  

 

 

Kaliber Kunstenschool 

 

Bij Kaliber kun je jezelf helemaal uitleven op het gebied van muziek, zang, dans, 

theater en kunst. Er worden lessen aangeboden in heel Twente, waardoor er altijd 

wel een locatie bij jou in de buurt zit. Kaliber heeft cursussen die geschikt zijn voor 

iedereen van 1,5 tot 99 jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor algemene schoolinformatie kunt u terecht op onze website: www.daltondebongerd.nl 
Voor pr-doeleinden is de Bongerd te vinden op Facebook 

 

 

 

10 juni t/m24 juni 2021  
14 juni  Toetsweek 

11 juni  t/m  18 juni: Schoolreis-alternatief  

(iedere jaargroep een andere dag) 

16 juni  Hoofdluiscontrole Wieldraaierlaan 

21 juni  Toetsweek 

24 juni  Medezeggenschapsraad 
 

http://www.kaliberkunstenschool.nl/cursusaanbod
mailto:info@kaliberkunstenschool.nl
http://www.daltondebongerd.nl/

