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Stoepkrijtactie 

Na het succes van de strandballenactie van vorig jaar, leek het ons leuk om dit jaar weer iets te 
bedenken. We gaan nu voor een stoepkrijtactie! 
Ieder kind zal op de laatste dag van het schooljaar een zakje meekrijgen met daarin een stoepkrijt 
met daarbij een opdracht voor in de vakantie: maak een stoepkrijttekening over je vakantie. Dat 
kan van alles zijn: waar ben je geweest? Wat heb je gedaan? Hoe was het weer?  
Het is de bedoeling dat uw kind(eren) daarna, samen met de tekening, op de foto gaat/gaan. Door 
de nieuwe wet op de privacy, is het lastig geworden om foto’s te delen, maar daar hebben we wat 
op bedacht. We zouden het erg leuk vinden wanneer u de foto zou wilt uitprinten en in de eerste 
schoolweek zou willen meegeven aan uw kind. Wij verzamelen de foto’s dan aan een grote waslijn 
in de hal (zodat iedereen ze kan bewonderen) en zullen ze gebruiken bij de openingsviering van 
het nieuwe schooljaar. 
 
Alvast bedankt voor jullie deelname!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Social Schools jaarovergang 

Bij het in gebruik nemen van Social Schools hebben we niet beseft dat voor 
het administratief inrichten van het volgende schooljaar (de jaarovergang), de 
gegevens opnieuw vanuit administratiesysteem ParnasSys moeten worden 
ingelezen. Op zich is dat niet een probleem, maar wanneer u in Social 
Schools wijzigingen hebt aangebracht in uw profiel, zijn die per het nieuwe 
schooljaar niet meer zichtbaar. 
Een lering die we hieruit trekken is, dat u in het ouderportaal van ParnasSys 
uw gegevens actueel moet houden. De groepsindeling voor het nieuwe schooljaar wordt dan met 
de gekoppelde naw-gegevens automatisch ingelezen in Social Schools. 
 
Een ander aandachtspunt betreft de Social Schools-app 3.0. Deze is nieuwer dan de versie die we 
op school operationeel hebben, en werkt niet met de versie die we op school hebben. De oude 
Social-Schools-app blijft werkzaam, totdat we u berichten dat school is overgegaan op versie 3.0. 
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Musical ‘Spijt’ 

 
Kinderen en ouders waren diep 
onder de indruk van het goede 
toneelspel, en de boodschap 
ervan.  
De voorstelling werd 
georganiseerd en aangeboden 
door Joliens theaterhuis. Grote 
klasse. 

 
 

Uitnodiging Plechelmusfeest / heel Plechelmus bakt 

Zondag 15 juli 2018, 10.00 uur.  
Kinderactiviteiten tijdens de viering. 
Tijdens de processie krijgen de kinderen een mooie plek in de buurt van het borstbeeld 
van Plechelmus, patroon van onze parochie. We willen dan ook vragen de kinderen 
zoveel mogelijk witte / lichte kleding aan te geven. 

 
Neem voor bij de ‘koffie onder de toren’ zelfgebakken cake of koek mee.  
Dus, wees welkom met je kind(eren) op zondag 15 juli om 10.00 uur in 
de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal. Samen maken we er een feest van. 
 
Zoals altijd nemen we wat mee voor de Voedselbank. Alvast bedankt. 
Het mag in de manden achter in de basiliek. 
 
Werkgroep Kinderkerk 
 
 

Gitaarlessen op de Bongerd 

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).  
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Voorbereidingen musical groepen 8 

Vorige week zijn we met de groepen 8 op bezoek geweest bij de verschillende 
bejaarden- en verzorgingstehuizen. Tijdens dit bezoek hebben de leerlingen de 
liedjes van de musical gezongen. Een mooie voorbereiding voor de leerlingen. 
Zeker zo mooi was het om te zien dat de ouderen enorm genoten van de liedjes en 
de aanwezigheid van onze leerlingen.  
Nadien werd er nog enige tijd gezellig nagepraat en samen iets gedronken.  
Concluderend, een bijzonder waardevol bezoek, waar iedereen van heeft genoten.  
 
Daarnaast hebben de leerlingen de onderbouwleerlingen verrast met een verkorte versie van de 
musical ‘Bende op de camping’. De leerlingen speelden voor het eerst de musical met alle 
attributen, maar nóg leuker vonden ze het om de bijbehorende kleding te dragen. Spannend was 
het zeker, maar alle groepen hebben het fantastisch gedaan.  
 
Afgelopen zondagavond is het decor voor de musical geplaatst. Zo konden maandag alle groepen 
8 voor het eerst op het podium van de Bond spelen. Een mooie generale repetitie waarin nog even 

de puntje op de i werden gezet.    
Ze zijn er dan nu ook helemaal klaar voor 
om dinsdag, woensdag en donderdag 
een spetterende musical neer te zetten.  
 
We verheugen ons er weer enorm op! 
Veel succes! 
Iedereen ‘e-nor-rum’ bedankt! 

 
 

De Bongerd neemt afscheid van … 

Op woensdag 18 juli nemen we officieel afscheid van twee kanjers: Agnes 
van der Tol en Ineke Bröcking. Beide leerkrachten maken gebruik van de 
mogelijkheid om vervroegd van hun pensioen te gaan genieten. We 
missen in hen twee bevlogen leerkrachten, waarbij Agnes zich al jaren 
inzet in de goede begeleiding van de stagiaires die bij ons op school zijn 
geplaatst. Ineke, ooit op de Bongerd begonnen als vakleerkracht muziek, 
was de laatste jaren een waardevolle leerkracht in de 
middenbouwgroepen. We zwaaien hen uit op de grens van Oldenzaal, bij erve Huiskes op het 
Hulsbeek. We wensen hen beiden een lange en zonnige toekomst toe.  
 
Ook een beetje afscheid, althans van de Bongerd …  

Juf Esther Scheij en juf Monica Luttikhuis gaan beiden een nieuwe 
uitdaging aan. Juf Esther gaat naar De Lutte, naar een dorpsschool. Juf 
Monica gaat een nieuwe uitdaging aan op De Windroos, waar ze een groep 
asielzoekerskinderen gaat begeleiden om hen voor te bereiden op het 
Nederlandse onderwijssysteem. Hun namen bent u dan ook niet 
tegengekomen in de vorige versie van deze nieuwsbrief. Op vrijdag 20 juli 

nemen wij met het team afscheid van deze twee leerkrachten. We danken hen voor de fijne en 
constructieve samenwerking.   
Hoewel afscheid, beide leerkrachten blijven verbonden aan Konot. We zullen hen vast en zeker 
blijven tegenkomen bij activiteiten van onze stichting.   



 

 

 
En tot slot nemen we ook afscheid van Tomas 
Elbersen (vakleerkracht gym vanuit Boescoolfit), 
van enkele vaste/langdurige invallers en van alle 
18 stagiaires, waaronder onze LIO-studenten 
Fleur Agterbos en Kevin Olde Hanhoff. 
Het ga jullie allen goed. 

 
 

Jaarkalender 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe 
jaarkalender. Op de eerste schooldag krijgen alle oudste 
leerlingen uit ieder gezin een kalender met alle belangrijke data en 
activiteiten, met daarin tevens opgenomen het jaarkatern.  
Komend schooljaar zijn er wederom studiedagen en 
studiemiddagen, waarop de kinderen vrij zijn. De vrije 
(mid)dagen tot aan de kerstperiode vermelden we hier alvast: 
maandag 10 september hele dag, dinsdag 16 oktober vanaf 
12.15 uur, vrijdag 16 november vanaf 12.15 uur, donderdag 13 
december vanaf 12.15 uur. 
 
 

Gevonden en verloren voorwerpen (herhalend bericht) 

Mochten er nog ouders, kinderen, verzorgers zijn die wat kwijt zijn geraakt op school of in de 
gymzaal, dan is het de moeite waard om even 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. We 
zullen vanaf 13 juli deze spullen in de hal van de locatie Wieldraaierlaan leggen. 
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 zomervakantie niet is opgehaald, wordt opgeruimd. 
 
 

Fijne zomervakantie 
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Agenda 

13 juli    Rapport 
20 juli    Laatste schooldag; om 12.00 uur begint de zomervakantie 
28 juli    Oud papier 
25 augustus   Oud papier 
3 september   1e schooldag 
 

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

http://www.daltondebongerd.nl/

