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(U kunt het ingevulde formulier ook afgeven aan de directie, of het op hun bureau leggen) 

 

 

Wellicht heeft u in de media vernomen dat de vakbonden van schoolleiders (AVS en CNV 
schoolleiders) namens ons verschillende acties initiëren en uitvoeren om de situatie voor wat betreft 
werkdruk van en tekorten aan schoolleiders onder de aandacht te brengen. Wij ondersteunen de 
inhoud waar zij voor strijden. We merken in ons dagelijks werk dat het steeds moeilijker wordt om 
alle werkzaamheden binnen redelijk tijdsbestek te doen en dat de administratieve last groeit.  

 
De afgelopen weken werd een actievoorstel uit te voeren in de week van 4 tot en met 8 februari 
vanuit de vakbonden voorgesteld. Schooldirecties worden opgeroepen om in die week geen moeite te 
doen om vervanging te zoeken, en de kinderen naar huis te sturen. Wij hebben als Konot-directies 
besloten om hier niet aan mee te doen. Wij hebben hiervoor de volgende redenen:  

- Met deze actie onthouden we de kinderen onderwijs en maken we het als school de ouders 
moeilijk terwijl er mogelijk wél invallers beschikbaar zijn. Voor ons voelt dit niet goed. Het 

kan, met de groeiende tekorten, in de toekomst uiteraard wel gebeuren dat we groepen thuis 

moeten laten als er geen invallers beschikbaar zijn.  
- Wij kunnen ons voorstellen dat onze leerkrachten ervoor kiezen om ziek voor de klas gaan 

staan als ze weten dat wij geen vervanging zouden regelen. Dit kan volgens ons niet zo zijn.  
Leerkrachten die ziek zijn moeten er op kunnen vertrouwen dat wij alles doen wat in onze 
macht ligt om adequate vervanging te regelen. 

Infoblad 
Schooljaar 2018-2019, nummer 10 

31 januari 2019 

Nieuws over onderwijs-acties (herhalend bericht) 
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Donderdag 19 januari was er een MR-
vergadering. In deze vergadering hebben we 
het gehad over de internetpagina van de MR. Op 

deze pagina staat in algemene zin duidelijk 
beschreven wat een MR doet, maar wij willen 
ook graag aan de ouders laten weten wat onze 
MR allemaal nog meer doet en wat onze 
speerpunten zijn. We gaan ons verdiepen of we 
dit via Social Schools nog meer duidelijk kunnen 
maken.  

Verder is er gesproken over de zorgstructuur 
van de Bongerd en dat deze soms niet duidelijk 
genoeg beschreven staat in het schoolplan en in het jaarkatern. De directie gaat hiermee aan de slag 
om dit duidelijker op papier te krijgen. Daarnaast hebben we de begroting van de MR besproken en 
goedgekeurd. Waarschijnlijk blijft er dit jaar geld over en daarvoor gaan wij zoeken naar een goede 
bestemming.  

Vanuit de ARBO moet de directie een vierjaarlijkse risico-inventarisatie en evaluatie invullen. Deze is 

besproken en het plan van aanpak wordt vanaf nu gevolgd door de MR. Verder is er kort gepraat over 
de drie speerpunten van de MR (Engels in alle groepen, gezonde school en mediawijsheid).  
De directie heeft gemeld dat op donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari de inspectie op bezoek 
komt. Het gaat daarbij om een bestuursbezoek, dat wil zeggen; wat het bestuur zegt, zien wij dat 
terug op de Bongerd? Het thema dat centraal zal staan is: eigenaarschap en gespreid leiderschap.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nietsvermoedend loopt de directie met 

toekomstige ouders langs de groepen 2; zien ze 
ineens een heuse ‘omkleedcabine’. Kinderen 
hebben eindeloze fantasie-spellen wanneer ze 
hier spelen en zijn er niet weg te sláan. 
 
 
Leren en spelen gaan hier zo mooi samen! 

Omkleed-cabine 

Medezeggenschapsraad 

Schoolwebsite 
 

Rapporten 
 

Facebook 

Heeft u onze vernieuwde  

website al gezien, met alle  
nieuwe toegevoegde foto’s 
in de headers? Beslist de 
moeite waard om een kijkje 
te nemen. 

 
 

Nog geen lid van onze pas 
geopende bedrijfspagina 
van Facebook? We stellen 
uw ‘like’ erg op prijs. 

 
 

Is het rapport van uw kind 
nog thuis? Dan zien we dat 
graag zo snel mogelijk 
verschijnen op school. 
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Schoolbieb hulp gevraagd 
 
De schoolbieb loopt goed. Laagdrempelig 
worden veel boeken geleend door kinderen 
van onze school. Top! 

Aan hulp tijdens het halen en inleveren van 
boeken komen we tekort. Met name op 
locatie Wieldraaierlaan zijn we naarstig op 
zoek naar extra hulp. U kunt zich opgeven 
via cristievanbenthem@gmail.com.  

 

Inspecteur op school 

Op 31 januari en 1 februari krijgt onze school 
een inspectiebezoek in het kader van het 
zogeheten bestuursonderzoek. Ze letten dit 

keer special op de invulling van de thema’s 
‘eigenaarschap’ en ‘gespreid leiderschap’. Ze 
bezoeken die dagen 12 groepen en hebben 
gesprekken met verschillende disciplines van 
de school.  

Carnaval 2019 

De Prinsenpaarverkiezing zal gehouden worden op 

vrijdag 1 februari om 13.30 uur. Bij deze finaleverkiezing, 
zullen de koppels een optreden verzorgen voor alle 
groepen 4, 5, 6, 7 en 8. Al deze groepen zullen dan 
stemmen op het “beste” koppel.  
Het koppel met de meeste stemmen zal door de 
werkgroep carnaval benaderd worden als prinsenpaar van 

de Bongerd 2019.  
De opkomst van het nieuwe Prinsenpaar is op  
vrijdag 8 februari om 8.30 uur.  
 
Sponsoring  
Het organiseren van carnaval op onze school brengt de 

nodige kosten met zich mee.   

Wilt u ons steunen dan kan dat door een geldelijke 
bijdrage, o.v.v. Sponsoring Carnaval 2019,  
over te maken op rekeningnummer: 
NL73RABO0139148345 t.n.v. Stichting Ouderraad de 
Bongerd.  
 
Carnavalsdag  

Vrijdag 1 maart is het dan zover: het jaarlijkse 
carnavalsfeest op Daltonschool de Bongerd! Kinderen 
nemen op deze dag zelf hun lunch mee. Voor wat lekkers 
en wat te drinken wordt gezorgd.  

 
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 voor de optocht duidelijk 
als groepje bij elkaar staat. 
De Raad van 11 loopt voor 

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.  

    

mailto:cristievanbenthem@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiz1OOll4ngAhUkIMUKHc8MC0sQjRx6BAgBEAU&url=https://nicolaasschoolodijk.nl/de-schoolbieb-is-weer-open/&psig=AOvVaw2hWULAxh-jVfYW3TOhHp9-&ust=1548514235776448
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7l9nFmYngAhWHDewKHZMnBuwQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/schoolinspectie&psig=AOvVaw1ul8-Z9m6AVrOvXSyr0X0g&ust=1548514859172582
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De optocht start om 10.30 uur vanaf de Bongerd locatie Wieldraaierlaan. Hieronder 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.   

 
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 
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Vanuit andere instanties 

Bibliotheek 

Hoe wordt lezen leuk, ook voor kinderen 
die minder van lezen houden? Yoleo kan je 

daarbij helpen. 
  

Yoleo is een online leesprogramma voor 
kinderen vanaf groep 4. Je kunt boeken 
kiezen en in je digitale boekenkast 
plaatsen. Deze boeken kun je met je pc, 
laptop of tablet luisteren en lezen. Ook wel 

karaoke-lezen genoemd. De gele 
meeleescursor laat zien waar je bent in het 
boek, een (menselijke) stem leest de tekst 
voor. 

  
Kijk eens op de website van www.yoleo.nl  
Als je een boek aanklikt krijg je de  

‘uitproberen’ optie. Als je hiervan gebruik 
maakt kun je een aantal bladzijden uit het 
boek lezen en luisteren.  

  
Wil je een account aanmaken? Klik dan op 
de knop ‘inloggen’. Er verschijnt nu een 

pop-up scherm. Via dit scherm kan het 
account aangemaakt worden.  

  
Yoleo is een uitleenservice van De 
Bibliotheek en wordt gratis aangeboden 
aan alle jeugdleden van de bibliotheek. 
Het enige wat je nodig hebt is een 

lidmaatschap en pasnummer van de 
bibliotheek. 

 

Impuls 
 
Op maandag 11 maart start er weer een 

cursus ‘je bent een kei’ voor kinderen van 
8-12 jaar.  

 

 

FC Berghuizen 
 

 

Europa kinderhulp (Geef een kind de vakantie van zijn leven) 
Hoe fijn zou het zijn om even weg te zijn uit de chaos, niet aan je zorgen 
te hoeven denken en lekker te spelen met andere kinderen? Helaas zijn er 

veel kinderen die zich dit zullen afvragen. Ze leven in armoede, omringd 
door conflicten of in een zorgelijke thuissituatie. U heeft de kans om één 
van die kinderen een prachtige tijd te bezorgen die hij of zij nooit zal 
vergeten! 

 
Wij zoeken nog vakantieouders die hun huis voor een periode van 10 tot 21 dagen willen 

openstellen voor een vakantiekind. In een gezellige, huiselijke sfeer komt een kind helemaal tot 
rust. Het beleven van de dagelijkse dingen is voor de kinderen al heel fijn, uitjes zijn leuk maar 
thuis met andere kinderen spelen vinden ze ook al super.  
De periode in Nederland helpt de kinderen om hun dagelijkse zorgen even opzij te zetten en even 
helemaal kind te zijn. Door aandacht, liefde en structuur merken ze dat ze geliefd zijn en krijgen 

ze vertrouwen in de toekomst.  
 

Europa Kinderhulp 
Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zet zich al jaren in om kinderen uit mindere situaties een fijne 
vakantie in Nederland te bieden. De kinderen komen uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, 
Nederland en Oekraïne. EKH heeft in deze landen contact met uitzendende organisaties, 
bijvoorbeeld sociale zaken of een kindertehuis. De reizen worden door EKH georganiseerd en 
alles is onder toezicht. 
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Kennismaken 
Meer informatie vindt u op de website www.europakinderhulp.nl 

Wilt u een informatiepakket ontvangen of wilt u zich aanmelden? Dit kan via de website of per 
mail: overijssel@europakinderhulp.nl  
Voor contact met een medewerker kunt u bellen (bij voorkeur ’s avonds) met  
Arjan ter Haar: 0523-610197 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Schoolvoetbal 

Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 5 & 6 en de groepen 7 & 8 zullen        
   dit jaar op verschillende woensdagmiddagen in maart, april en mei plaatsvinden bij   
   voetbalvereniging Oldenzaal. Met trots kunnen wij zeggen dat er in totaal 164   
   leerlingen aan dit toernooi zullen deelnemen. De kinderen die zich hiervoor hebben   
   aangemeld, krijgen t.z.t. hier meer informatie over.   

 
Schoolschaatsen 

Met plezier hebben wij schaatslessen gegeven tijdens het schoolschaatsen in Enschede. Ik was 
één van de trainers en volgens mij vonden jullie het ook leuk. We zagen dat er kinderen zijn die 
al goed kunnen schaatsen en dat er kinderen zijn die heel graag nog beter willen leren 
schaatsen. Voor de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 voor hebben we daarom de volgende 
mogelijkheid. 
 

Voor wie dat wil is er de mogelijkheid om drie schaatstrainingen mee te draaien op de 
maandagavond van 18:00 uur tot 19:00 uur op de ijsbaan in Enschede. De trainingen worden op 
het middenterrein van de ijsbaan gegeven en betreffen het lange baan-schaatsen. 
 
Doe je mee dan: 

 krijg je drie weken lang hoge noren te leen van de IJsbaan, geslepen en drie weken lang 
hetzelfde paar. Hiervoor moeten we dan wel jouw schoenmaat weten (tenzij jezelf hoge 

noren hebt natuurlijk). 
 moet zelf zorgen voor handschoenen en een muts. Een helm mag ook natuurlijk.  

 word je gehaald en gebracht vanaf een vooraf af te spreken verzamelpunt. Bijvoorbeeld 
bij een school of bij iemand thuis waar je dan rond 17:15 gehaald en rond 19:30 
gebracht wordt.  

 Als je vader of moeder jou kan brengen en halen, dan is dat ook goed natuurlijk. Neemt 
je vader of moeder meer kinderen mee, dan krijgen ze een reisvergoeding van de OIJC.  

 Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Deze worden door de OIJC betaald. 
 
De trainingen lopen nog t/m maart 2019. Daarna wordt de baan in Enschede gesloten. 
 
Wil je meedoen! Geef je dan op bij de OIJC, per e-mail aan walterkooiker@hotmail.com. 
en geef daarbij op: naam, adres, schoenmaat, telefoonnummer van vader e/o moeder 

 
Wij maken dan groepjes van drie of vier die dan of met een vader/moeder mee kunnen rijden  
of mee kunnen rijden met kinderen welke al bij de OIJC trainen op de maandagavond.  
 
De deelname is helaas voor dit seizoen wel beperkt tot de eerste 10 aanmeldingen. 
Anders wordt het totaal aantal kinderen op de binnenbaan te groot om goed te kunnen trainen.  

 

Met vriendelijke groet 
 
OIJC 
Walter Kooiker, Zuidwal 28, 7571 CA Oldenzaal  
 
 
 

 
 
 
 

Sport- en beweegnieuws 
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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 

 

 

 
 

 

 

 

31 januari tot en met 14 februari 2019 
31 januari Ouderraad 

31 januari Inspectiebezoek 

1 februari Inspectiebezoek 

4 februari Aanmelding nieuwe leerlingen overdag en tussen 19.00-20.00 uur 

5 februari Onderwijscafé 

6 februari Voorlezen groep 6a aan de groepen 1, 7a aan de groepen 3 

8 februari Rapport 

12 februari Ouderavond 

14 februari Ouderavond  
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