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Infoblad 
Schooljaar 2018-2019, nummer 11 

14 februari 2019 

Prins Sjors en prinses Cato 

 

Met deze prachtige spreuk maken Prins Sjors 

en Prinses Cato het carnavalsfeest op de 

Bongerd dit jaar tot een spetterend feest. En 

ze hebben er zin in. Ze wisten al heel lang 

dat ze dit wilden en ook met elkaar. “We 

wilden graag een echt prins- en 

prinsessenpaar zijn” aldus Sjors en Cato. En 

dat zijn ze, kijk maar eens naar de prachtige 

foto hiernaast. 

 

De opkomst van het span werd dit jaar 

bijgestaan door de Jonkheer van de 

Vennemuskes, Marcel de 2e, die aangaf 

ontzettend blij te zijn dat hij en zijn 

vereniging hierbij aanwezig mochten zijn. Hij 

feliciteerde het prinsenpaar met hun 

verkiezing en met de geweldige Raad van 11, 

die hen dit jaar bij staat.  

 

Voor de Raad van 11 is het dit jaar dubbel 

feest, want naast hun benoeming tot lid van 

de Raad van 11 zijn zij dit jaar helemaal in 

het nieuw gestoken. Een nieuwe cape, steek, 

handschoenen en sjaal. En ook de Raad van 

11 heeft mooie spreuken bedacht, zoals:  
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(De complete Raad van Elf met hun nieuwe pakken op de foto 

samen met Prinses Cato en Prins Sjors en Jonkheer Marcel de 2e van de Vennemuskes)  

 

 

 

“Spetter, spetter, spetter met Jeroen wordt carnaval knetter” 
 
“Carnaval op de Bongerd wordt één groot feest als Thijmen is geweest”  
 
“Met Tijke (en vele anderen) in de Raad van 11 gaat carnaval vanzelf” 

 

De Raad van 11 heeft dit jaar nog een nieuwe taak: 

zij mogen de nieuwe schoolvaandels dragen. Maar dit 

zijn niet zomaar vaandels, deze vaandels zijn 

ontworpen door leerlingen van de Bongerd. Iedere 

klas mocht meedoen aan deze wedstrijd. De 

leerlingenraad koos uit de vele mooie inzendingen de 

tekeningen van Suus Aarsen en Tess Spanjer. Met 

deze prachtige nieuwe creatieve vaandels kan de 

school weer jaren vooruit! Suus en Tess van harte 

gefeliciteerd.  
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Prins Sjors en Prinses Cato gaan in het normale leven als Sjors Althanning en Cato van der 

Moolen door het leven. Ze zijn 11 jaar en zitten in groep 8A bij Daniëlle en Christel. Naast 

hun spreuk bedachten Prins Sjors en Prinses Cato, aangezien zij nu over de sleutel van de 

school beschikken, de volgende regels en woeste plannen: 

 

1. 3x Alaaf roepen om 11.11 uur  

2. Dit jaar hebben we twee dagen Carnaval, ook 

op 28 februari mag iedereen verkleed naar 

school 

3. Alle klassen moeten versierd worden, de mooist 

versierde klas krijgt een prijs van ons  

4. Het dragen van de button is voor alle leerlingen 

en leraren verplicht; draag je hem niet dan 

moet je een dansje voor ons doen 

5. In de carnavalstijd is er dagelijks 5 minuten 

extra pauze 

6. Tot aan carnaval zijn er geen proefwerken meer 

7. Tot aan carnaval is er carnavalsmuziek in de 

pauze 

8. Onze opa’s zijn hofchauffeur tijdens de 

carnavalsoptocht 

9. Alaaf voor de Raad van 11 die ons bij zal staan! 

10. Alle juffen en meesters moeten 1x trakteren. 

11. Dat we met een lange polonaise nu door de 

school gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnavalsdag!  

Vrijdag 1 maart is het zover! Het jaarlijkse carnavalsfeest op daltonschool de 

Bongerd! Kinderen nemen op deze dag zelf hun lunch mee en ook het eten voor tijdens 

de kleine pauze. Voor elk kind zal er wat te drinken en popcorn zijn.   

 

De optocht  

De voorbereidingen voor de optocht zijn in de diverse groepen al in volle gang. Iedereen 

is druk bezig met zijn of haar outfit en natuurlijk met het bouwen van de wagens. Voor 

de groepen 1 tot en met 8 zijn er prijzen te winnen voor de best versierde wagen of 

outfit.  

De Raad van 11 zal beslissen wie de winnaars zijn. Als je de prijs wilt winnen moet je 

zorgen dat je vóór de optocht duidelijk als groepje bij elkaar staat. De Raad van 11 loopt 

vóór de optocht langs om te jureren. Maar ook tijdens de optocht zal er gejureerd 

worden. 

 

De groepen zullen vanaf 10.15 uur opgesteld staan op het schoolplein en de 

parkeerplaats naast de locatie Wieldraaierlaan. De groepen 1 tot en met 3 stappen rond 

10.30 uur in op de hoek Erve Hams / Erve Derkman. Hier is een grasveldje waar de 

kinderen kunnen wachten. De uitstapplaats is net als voorgaande jaren aan de 

Normandiëlaan en vlakbij locatie de Paukenlaan.  

 

De optocht start om 10.30 uur vanaf daltonschool de Bongerd locatie Wieldraaierlaan.   

Op de volgende bladzijde een kaart met de route: 

Wieldraaierlaan – Erve lambertman – Erve Hams – Luxemburglaan – Bourgondiëlaan – 

Ardèchelaan – Seinelaan – Normadiëlaan – Bretagnelaan – en vervolgens via de Oude 

Lemseloseweg en de Wolbertdijk terug naar de Wieldraaierlaan.   

  

 

 NIEUW IN 

CARNAVALSJAAR 

2019 

1. Jonkheer Marcel de 2e van 

carnavalsvereniging De 

Vennemuskes aanwezig bij 

opkomst Prinsenpaar 

2. Nieuwe kleding Raad van 11 

3. Twee nieuwe, door leerlingen 

ontworpen, schoolvaandels    

4. Spandoeken als huisversiering 
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Op maandag 4 maart is 

het Rosenmontag; alle 

leerlingen zijn die dag vrij. 

Op dinsdag 5 maart is er 

een studiedag; alle 

kinderen zijn die dag vrij. 

 

Op 11 maart vindt de 

migratie plaats van 

Social Schools 2.0 naar 

3.0. U kunt de app Social 

Schools 3.0 alvast 

downloaden, maar hij is 

pas te gebruiken vanaf 

11 maart. 

 

In Social Schools kunt u 

‘notificaties’ instellen bij 

het tandwieltje rechts 

bovenin. Op die manier 

krijgt u automatisch in uw 

mailbox een bericht 

wanneer iets is geplaatst. 

 

Let op: De groepen 1, 2 en 3 stappen in rond 10.35 uur op de hoek Erve Hams / Erve 

Derkman en stappen uit tussen de Normandiëlaan en de Bretagnelaan. Zij wachten op 

de stoep en bekijken daar verder de optocht.  

Tijdens de optocht willen we dringend verzoeken om geen snoep of andere traktaties uit 

te delen, zodat de stoet zonder oponthoud verder kan gaan.   

 

Oproep aan omwonenden  

Omwonenden van de optocht worden vriendelijk gevraagd versiering aan te brengen en 

voor geluid te zorgen voor nog meer feestvreugde! Natuurlijk bent u van harte 

uitgenodigd om ons te komen bekijken!   

 

Met carnavaleske groet en een alaaf,  

 

Werkgroep Carnaval: Peter, Saskia, Mandy, Martine, Monique, Desiree, Daphne, Yvonne, 

Karen en Anouk  

 

5 maart studiedag Social Schools 

 

Notificaties 
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Kuuk’n festival               Plechelmusbasiliek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheek         Kindercarnaval 

  

Vanuit andere instanties 
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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 

 

 

 

14 februari tot en met 7 maart 2019 
14 februari Oudervertelavond 

16 februari (tot en met 24 februari) voorjaarsvakantie 

23 februari Oud papier 

27 februari Hoofdluiscontrole 

1 maart Carnaval op school 

4 maart Rosenmontag; alle leerlingen zijn die dag vrij 

5 maart Studiedag; alle leerlingen zijn die dag vrij 

6 maart Voorlezen groep 5b aan de groepen 2 

… 

 

 

Sport- en beweegnieuws 

BoesCoolFit 

Dinsdag 5 februari 2019 is het 8e seizoen ingegaan van 

BoesCoolFit. Een unieke kans om uw kind kennis te 

laten maken met een sport, door een breed en 

gevarieerd cursusaanbod. Kijk voor het actuele aanbod 

en alle andere informatie op boescoolfit.nl en schrijf je 

in!  

De aanmeldingen voor sommige cursussen zijn erg 

hard gegaan. Momenteel zijn ze bezig met de 

aanbieders van de cursussen die VOL zitten te vragen 

om nog extra cursussen aan te bieden. Tip: houd de 

bovenstaande website goed in de gaten. 

 

 

Hockey Clinic 

Beide groepen 4 hebben de afgelopen periode twee 

hockey-clinics gevolgd tijdens de gymles. In 

samenwerking met ons, de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen en Hockeyvereniging Bully is dit mede 

mogelijk gemaakt. In de planning stond er één op 

school en één bij de vereniging, maar door de vele 

sneeuwval was dit helaas niet mogelijk. Dit mocht 

uiteraard de pret niet drukken, en uiteindelijk hebben 

beide hockey-clinics in de gymzaal plaatsgevonden. 

Hiernaast een kleine sfeerimpressie. 

 

 

 
 
 

 
 
 

http://www.daltondebongerd.nl/
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