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Paashaas 

Iedereen die heeft meegeholpen aan het Bongerd-paasfeest: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuwe Bongerdwebsite 

Vanaf 1 april heeft de Bongerd een geheel nieuwe website. Enkele items moeten nog worden 
aangevuld/aangepast, maar het grote geheel is klaar en dus ‘live’. Neemt u graag een kijkje op 
www.daltondebongerd.nl 
 

 
 

Social Schools 

Vanaf 1 april is communicatieplatform Social Schools ‘live’. Vanaf die 
datum worden zaken die voorheen op Facebook, Twitter, Klasbord 
werden gecommuniceerd, voortaan via Social Schools 
gecommuniceerd.  
 
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. Op dit moment zijn 402 lid van 
Social Schools. We hebben er nog 170 te gaan. 
 
 

Medezeggenschapsraad 

We hebben donderdag 22 maart weer vergaderd met de 
Medezeggenschapsraad (MR) van de Bongerd. Vorig schooljaar zijn we gestart 
met de speerpunten ‘Engels’ en ‘Social media/ mediawijsheid’. We gaan dit 
schooljaar verder met deze speerpunten. De bedoeling is om een 
informatieavond met sprekers over deze onderwerpen op te zetten. We hebben 
het gehad over wat een gezonde school inhoudt volgens ons. Het financieel 

jaarverslag van de MR is besproken.  
De 10 minutengesprekken die onlangs hebben plaatsgevonden zijn qua informatievoorziening 
hetzelfde gebleven, de tijden waren alleen wel anders. Ook was de mogelijkheid in de groepen 5  
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tot en met 8 om je kind mee te nemen, bij het gesprek te betrekken en deel uit te laten maken van 
dit gesprek. Dit wordt in de teamvergadering nog geëvalueerd. We hebben het over de 
zittingstermijnen gehad, waarbij van 1 ouder de zittingstermijn afloopt. Hij stelt zich herkiesbaar, 
maar ook andere ouders kunnen zich aanmelden. Hierover vindt u meer informatie in het volgende 
infoblad.  
 
De Medezeggenschapraad van de Bongerd, 
(Marjan, Pascal, Peter, Noël, Marleen, Nicole, Anouk, Liesbeth, Alex en Ellen)  
 
 

Koningsspelen 

Koningsspelen 20 april 2018 
Op vrijdag 20 april 2018 zullen op de Bongerd de 
Koningsspelen plaatsvinden. Deze dag zal in het teken staan 
van de Koningsdans Fitlala, zeskamponderdelen, estafetteloop 
en fietscross, spelactiviteiten en meerdere stormbanen.  
Het is de bedoeling dat iedereen deze dag in sportkleding komt (iets met oranje of rood-wit-blauw). 
 
Waar vinden de activiteiten plaats: 
Koningsdans  groepen 4 t/m 8 speelplein Wieldraaierlaan 
Koningsdans  groepen 1-2-3  speelplein Paukenlaan 
Spelactiviteiten groepen 1-2-3  speelplein Paukenlaan 
Estafetteloop  groepen 4 en 5 grasveld naast het speelplein Wieldraaierlaan  
Zeskamponderdelen groepen 4 t/m 8 speelplein Wieldraaierlaan  
Fietscross  groepen 6-7-8  wielerbaan Het Hulsbeek 
Stormbaan  groepen 4 t/m 8 zijplein Wieldraaierlaan 
 
Koningsontbijt/lunch  
De Jumbo zal, net als vorig jaar, het Koningsontbijt weer leveren. 
De leerlingen dienen zelf bord, beker en bestek mee te brengen.  
Het ontbijt zal ook als lunch gebruikt worden. Elke groep regelt dat zelf. De kinderen hoeven die 
dag dus GEEN eten en drinken mee te nemen. De hogere groepen kunnen natuurlijk altijd iets 
extra’s meenemen voor de lunch. 
 
Financiële Actie 
De financiële actie bestaat dit jaar uit: 
- groepen 1-2-3  fietsen/steppen/karren over een aangegeven parcours. 
- groepen 4-5     estafetteloop 
- groepen 6-7-8  fietscross op de wielerbaan op hun eigen fiets. 
“Hoeveel rondjes/hoeveel keer denk jij dat je met de fiets het parcours kunt afleggen?” 
“Hoeveel keer kun jij met jouw groep in estafettevorm het parcours afleggen?” 
De kinderen gaan met de sponsorlijst + info  vanaf dinsdag 10 april langs de deuren om sponsors 
te zoeken voor de 2 goede doelen. 
Het is de bedoeling dat de kinderen meteen geld vragen! 
Het geld moet voor woensdag 23 mei op school zijn. Na de meivakantie het geld meenemen! 
 
 
 
 



 
 
De Goede Doelen: 
De leerlingenraad heeft samen met hun achterban (groepen 5 t/m 8) gebrainstormd over de goede 
doelen. Het goede doel wat het meest genoemd werd is: het vergeten kind.  
In Nederland wonen ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige 
problematiek. Bij 55.000 kinderen gaat het zo mis dat ze niet meer thuis kunnen wonen. 
Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld maar helaas geldt dit geluk 
niet voor alle kinderen in ons land. ‘Het Vergeten Kind’ strijdt daarom voor een Nederland 
waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de 
maatschappij. Stichting Het Vergeten Kind organiseert activiteiten en projecten die een 
directe positieve invloed hebben op het leven van kwetsbare kinderen.  
 
Naast dit goede doel koos de werkgroep voor: Stichting Twentsewens Ambulance. 
De stichting is opgericht met als doel mensen met een langdurige chronisch ziekte en/of mensen 
in hun (pre)terminale levensfase professioneel en comfortabel liggend vervoer aan te bieden ten 

aanzien van een bepaalde wens of behoefte. De stichting is 
een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers zijn professioneel 
en enthousiast en zijn afkomstig uit de 
(ambulance)zorgsector. Binnen de ambulancehulpverlening 

zijn er diverse patiënten. Een speciale groep vormen de patiënten die in een laatste levensfase 
verkeren. Je zou dan zo graag iets extra’s voor hen willen doen. Binnen het reguliere 
ambulancevervoer is daar vaak door tijdgebrek niet de mogelijkheid toe. De Stichting Twentse 
Wensambulance richt zich dan ook expliciet op deze groep. 
Een verwoestende brand legde het onderkomen van de Stichting Twentsewens Ambulance eind 
vorig jaar in de as. In een klap was de stichting bijna alles kwijt. Vier van de vijf ambulances 
konden nog wel worden gered. Jaarlijks laat de stichting zo’n 300 tot 350 wensen in vervulling 
gaan. 
 
De helft van de sponsorgelden gaat naar het oppimpen van de patio en speelplein aan de 
Paukenlaan. 
 
Groepen 1 – 2 – 3  
De groepen 1-2-3 blijven de gehele dag op hun eigen locatie aan de Paukenlaan.. 
Het koningsontbijt is ’s morgens om 8.30 uur. 
De activiteiten, die om 9.30 uur starten, vinden plaats op het speelplein. Hier staat ook het 
springkussen. Ouders die begeleiden kunnen vrijblijvend langs de spelletjes gaan.  
Einde spelletjes: 11.30 uur. Alle leerlingen van de groepen 1-2-3 zijn om 12.15 uur vrij. 
 
Groepen 4 en 5:  
Deze groepen blijven aan de Wieldraaierlaan. 
Van 09.00-10.45 uur estafette met hindernissen op het grasveld (achter/zijkant Columbus). 
Zeskamponderdelen zijn op het speelplein van 11.15 – 13.25 uur. 
 
Groepen 6-7-8: 
Deze groepen hebben ook 2 onderdelen: 
Zeskamponderdelen zijn op het speelplein. 
De fietscross is op het Hulsbeek; wielerbaan: start bij  P4 (richting Outdoor Challenge Park). Er 
zullen 3 ouders per groep meefietsen die ook dan als “post” blijven. 
 
U mag als ouders natuurlijk uw kind komen aanmoedigen. Het tijdsschema komt in infoblad 15. 



 
 

Sportclinics 

De groepen 4 hebben via tennisvereniging Quick tijdens de gymuren 
van afgelopen weken een tennisclinic gehad. Deze clinic wordt 
gegeven door een tennisleraar van de vereniging. 
Boescoolfit heeft dit mogelijk gemaakt. 

De groepen 7 krijgen drie keer achter elkaar een handbalclinic van 
handbalvereniging Hacol. Deze clinic wordt gegeven door een oud-leerling en 
student Remco Hogenslag.  
 
 

Voetbaltoernooien en Streetsoccer 

Op de woensdagen in de maanden maart en april wordt het schoolvoetbaltoernooi 
gespeeld. Deze vindt plaats bij vv. Oldenzaal. Van onze school doen 15 teams 
mee uit de groepen 4 tot en met 8. 
De inschrijvingen voor het streetsoccertoernooi zijn nog in volle gang. Dit toernooi 
is van 28 mei t/m 8 juni en vindt plaats op de parkeerplaats van sportcomplex 
Vondersweijde.  

 
 

Voorlezen, begrijpend luisteren, woordenschat, kletsen 

Een leerkracht van school stuitte op de foto hiernaast. Deze gaat over 
het belang van voorlezen (zowel voor het jonge- als voor het oudere 
kind), beschreven in de vorm van een top-negen. 
 
Tanja Wilmink van ‘Logopedie Oost’ schrijft: 

Voorlezen is voor elk kind van groot belang. Als 
ouder stimuleer je hiermee het begrijpen van de 
taal; de zinnen en de woorden.  
Het kind hoort jou praten, en horen praten nodigt 
uit om zelf ook te gaan vertellen. 
Ook de woordenschat kun je hiermee enorm 
uitbreiden. Door te praten over het boek en het 

verhaal, wordt het kind uitgedaagd om na te gaan denken. En 
vervolgens verwacht je van het kind dat het dat nadenken omzet in 
woorden en zinnen. Zo oefent het kind het luisteren, denken en praten. 
Wanneer je een verhaal of boek een aantal keren herhaalt, krijgt een 
kind mee dat de zinnen steeds hetzelfde zijn. Dat de taal dus logisch is 
opgebouwd. Ook kan het kind dan horen hoe jij een woord uitspreekt en 
op deze manier steeds beter leren om de eigen uitspraak meer hetzelfde 
te laten zijn als dat van degene die vertelt of voorleest. Een kind zal 
daardoor steeds duidelijker en beter gaan spreken (als de voorlezer 
duidelijk spreekt, en dat maakt niet uit in welke taal dat gebeurt). 
Ook leert het kind te luisteren naar taal en spreken. Dit luisteren naar een peuter- of kleuterboek 
noemen we begrijpend luisteren en is al een belangrijke voorbereiding voor het begrijpend lezen in 
de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool. Als een kind dit begrijpend luisteren en begrijpend 
lezen beter kan, zal het zichzelf makkelijker kunnen ontwikkelen.  
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8wrytkqDaAhWBLlAKHSo2BZ0QjRx6BAgAEAU&url=https://www.valuascollege.nl/actueel/nieuws/voetbal-je-n-potje-mee/1269/&psig=AOvVaw3v8_NQ5Qp-nF_BsQzTXukv&ust=1522914924259318
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCn47HkqDaAhXPZVAKHYS5BFQQjRx6BAgAEAU&url=http://www.cervinia.it/en/estate/cosa-fare-tennis-d8kM&psig=AOvVaw3AQrF_smiV662EgSC94-9U&ust=1522914972504729
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN-o3jkqDaAhWDJ1AKHcR2CJkQjRx6BAgAEAU&url=http://www.handbalvandaag.nl/&psig=AOvVaw3cF_Gu0u0mDUUfZbGuVyOY&ust=1522915024308456


 
 
Als een kind vaak wordt voorgelezen, gaat het boeken steeds leuker vinden. En daardoor zal een 
kind ook sneller zelf een boek pakken en zelf willen gaan lezen. Die motivatie is heel belangrijk 
voor al het leren op school. Alles wordt verteld of gelezen.  
Van lezen word je slim, en door lezen ligt de toekomst voor je open! 
 
Namens Logopedie Oost heel veel lees- en kletsplezier gewenst. 
 
 

Agenda 

9 april    Spelletjesmiddag groepen 1 met leerlingen uit groep 6b 
(16 april)   (Geen hoofdluiscontrole, zoals in jaarkalender vermeld) 
17 t/m 19 april  Cito eindtoets 
19 april   Medezeggenschapsraad 
20 april   Koningsspelen en financiële actie 
 
 

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

http://www.daltondebongerd.nl/

