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Bongerd-optocht was een belevenis 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

De meerijdende auto’s en chauffeurs 
zijn beschikbaar gesteld door 
Peterman autogroep. 
 
De geluidsinstallaties waren van 
Guus Weppel 
 
Alle sponsoren, verkeersregelaars, 
vrijwilligers, leerkrachten, ouderraadsleden, en iedereen die geholpen heeft: 
enorm bedankt voor alle hulp! Samen is er een mooi feest van gemaakt. 
 
 

Social Schools; nieuw communicatieplatform op de Bongerd 

(zeer binnenkort operationeel) 
Op school communiceren we algemene informatie, (nieuws)berichten, foto’s, etc. op de website, 
Facebook, Twitter, Klasbord en ParnasSys. Een aardige lijst, als je het zo in één zin ziet staan. Dat 
kan handiger en overzichtelijker. Alle Konotscholen gaan binnenkort over op een nieuw 
communicatieplatform. Dit platform heet ‘Social Schools’. Het is een overzichtelijk, toegankelijk, 
compleet en veilig communicatieplatform, in een afgesloten omgeving, bedoeld voor scholen, 
kinderen en ouders. 



 
 
Meer informatie kunt u vinden via url: https://www.socialschools.nl/  
 
Een aantal zaken die na de invoering van Social Schools gaan wijzigen zijn: 

- Het Bongerd-Infoblad komt nu eens per twee weken uit. In Social Schools wordt voortaan 
ál het nieuws vanuit school gaandeweg een week ingevoerd, en komt er ieder weekend 
een mail naar u toe met bundeling van dit nieuws. Op dit moment willen we het infoblad 
nog een korte periode laten bestaan náást de wekelijkse nieuwsbrief die via Social Schools 
wordt verstuurd. Op enig moment zal het twee-wekelijkse infoblad komen te vervallen. 

- Klasbord is een groepsapp, die wordt gebruikt in de diverse groepen. Deze komt snel na de 
invoering van Social Schools te vervallen. Al het nieuws zal via Social Schools naar u 
toekomen. 

- Op Facebook plaatsen we nieuwsitems en foto’s vanuit de groepen. Deze facebookpagina 
komt snel na de invoering van Social Schools te vervallen. Al het nieuws en foto’s zullen via 
Social Schools naar u toekomen. 

- Twitter is bij ons gekoppeld aan Facebook. De Bongerd-Twitterpagina zal snel na de 
invoering van Social Schools komen te vervallen. 

- De huidige website krijgt een volledig nieuwe ‘look en feel’. Momenteel wordt aan het 
ontwerp gewerkt en wanneer dat klaar is, gaat de nieuwe Bongerdwebsite live. Via de 
website komt een link naar Social Schools. 

- ParnasSys blijft ons administratiesysteem. Via ParnasSys kunt u inloggen om eventuele 
NAW-wijzigingen door te geven, en om de vorderingen van uw kind te volgen.  

- Voor tienminutengesprekken 
moet u zichzelf voortaan 
inschrijven via Social 
Schools. Nadere informatie 
over hoe dit in z’n werk gaat, 
volgt. (om verwarring te 
voorkomen: dit geldt nog niet 
voor de 
tienminutengesprekken van 
februari 2018) 
 

Bij dit infoblad ontvangt u separaat een algemene informatiebrief over Social Schools, die vanuit 
Konot is opgesteld. U ontvangt binnenkort een uitnodiging per email, om u te registreren bij Social 
Schools. Mocht u geen mail hierover ontvangen, dan kan het zijn dat die in de spambox terecht is 
gekomen. We proberen de invoering ervan zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is echter een 
grote verandering op meerdere fronten, en de ervaring leert dat op technisch vlak er altijd wel 
kleine oneffenheden zijn. Die zullen we zo snel mogelijk proberen op te lossen. 
 
 

Lezing digitale geletterdheid, aanmelden vóór 22 februari 2018 

 
(zie volgende bladzijde) 
 
 
 
 
 

https://www.socialschools.nl/


 

 



 
 

Oproep Stichting Europa Kinderhulp 

Mogen wij u even voorstellen? Luc, Lisa en Sven. Doodgewone, leuke kinderen. Niets aan de 
hand, althans zo lijkt het. Maar ongevraagd en door uiteenlopende oorzaken zijn zij thuis de dupe 
van conflict, armoede of verdriet. Je ziet het niet aan ze; ze lopen er ook zeker niet mee te koop. 
Maar ze hebben er wel het hele jaar last van. Behalve die tweeënhalve week in de zomer. Dan 
maken Luc, Lisa, Sven en ruim 1400 andere leeftijdgenootjes mee, wat het is om onbekommerd 
kind te kunnen zijn. Even geen problemen. Wat dan wel? Aandacht, liefde en structuur. Daarmee 
zijn ze geholpen, komen ze steviger in hun schoenen te staan en krijgen ze vertrouwen in de 
toekomst. 
 
Vertrouwen  
Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zoekt vakantiegastouders. 
Mensen die die aandacht, liefde en structuur kunnen bieden. 
Die een kind de vakantie van zijn leven wil geven en zichzelf 
daarmee trakteren op een glimlach. Want dat is wat er feitelijk 
gebeurt. Lisa hoeft in de vakantie even niet met haar oudere 
zus naar de voedselbank, omdat mama de boodschappen niet 
kan betalen. Ze geniet bij een gastgezin volop van het samen 
ontbijten, een aai over haar bol en het op tijd naar bed gaan. 
Luc ondervindt in zijn vakantie aan den lijve dat er ook papa’s 
zijn zonder losse handjes. Sven, hyperactief en een slechte 
slaper, komt bij zijn gastoudergezin helemaal tot rust. De 
huiselijke gezelligheid, andere kinderen en een verhaaltje voor 
het slapen doen hem zichtbaar goed. Zo heeft elk kind een 
eigen verhaal. Een rugzakje, heet dat tegenwoordig.  
 
Sores  
Europa Kinderhulp heeft ervaren dat dit type korte vakanties kinderen veel energie geeft. Ze 
kunnen even alles sores van zich afschudden. Ze zien bovendien dat het anders kan. Dankzij 
vakantiegastouders zijn vanaf 1961 al vele tienduizenden kinderen uit binnen- en buitenland 
geholpen.  
 
Geef een kind de vakantie van zijn leven  
En EKH heeft nog steeds dringend nieuwe vakantiegastouders nodig. Bent u bereid te helpen? 
Aanmelden, meer informatie of een kennismakingsboekje aanvragen kan via de website: 
europakinderhulp.nl of per mail: overijssel@europakinderhulp.nl. Liever direct en rechtstreeks 
contact; bel dan één van onze medewerkers: Arjan ter Haar (0523-610197). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Scouting, het grote avontuur 

Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee kinderen worden uitgedaagd zich 
persoonlijk te ontwikkelen.  
 

Daarom heeft scouting Peerke 
Donders een bezoek gebracht aan 
uw school. Maar deze ervaring 
hoeft niet bij één keer te blijven 
want ook tijdens de 
groepsavonden van de scouting 
zijn er verschillende leuke en 
uitdagende activiteiten gepland 
zoals klimmen en klauteren, GPS-
puzzeltocht, excursies, sport en 
spel, je eigen kampvuurtje maken 
en natuurlijk onze jaarlijkse kampen, etc.. 
 
Welpen: vrijdags, 18.30 tot 20.00 uur  5 t/m 10 jaar 
Scouts: maandags, 19.00 tot 20.30 uur 10 t/m 15 jaar 
Boerderij stakenboer: Burgemeester Wallestraat 115,  Oldenzaal 
www.scouting-peerkedonders.nl, info@scoutingpeerkedonders.nl 

 
 

Agenda 

16 februari   Rapport 
19 februari   Ouderraad 
20 en 22 februari  Tienminutengesprekken 
24 februari   Oud papier 
24 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie 
7 maart   Hoofdluiscontrole 
7 maart   Talentontwikkeling 
8 maart   Voorlezen groep 5b aan de groepen 2. 
 
 

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

http://www.scouting-peerkedonders.nl/
mailto:info@scoutingpeerkedonders.nl
http://www.daltondebongerd.nl/

