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Opening ‘Parkour’ 17 oktober, locatie Wieldraaierlaan 

 
 

Gedenkhoek Judith Halfwerk 

Het overlijden van collega Judith Halfwerk heeft ons diep 
geraakt. We missen haar enorm. 
 
We hebben op beide locaties een gedenkhoek gemaakt om 
haar te gedenken, en ook om een herinnering achter te laten 
die we over enige tijd aan de nabestaanden zullen 
overhandigen. Mocht u of uw kind ook een herinnering willen 
delen, voelt u zich dan vrij deze op te schrijven op de daarvoor 
bestemde kaartjes bij de gedenkhoek. 
 
 

Ervaringen oudervertelavonden 

Onlangs zijn de oudervertelavonden gehouden, en hebben 
gesprekken plaatsgevonden tussen ouders en leerkracht. Inmiddels 
doen we dit soort gesprekken een paar jaar achtereen, en zijn we 
nieuwsgierig naar bevindingen van uw kant. Indien u positieve en of te 
ontwikkelen aandachtspunten heeft ten aanzien van deze 
oudervertelavonden, dan kunt u die melden via mailadres  
dir.bongerd@konot.nl. Uw feedback zullen we bespreken tijdens de 
doorontwikkeling van dit soort gespreksavonden. Alvast hartelijk dank.  

mailto:dir.bongerd@konot.nl


 
 

Schoolbieb-bezoekjes 

Velen van u maken al gebruik van de schoolbieb, inmiddels een 
fenomeen in de school. Wat is het handig en laagdrempelig om met 
het gewone bibliotheekpasje waarmee u in de stad uw boeken leent, 
ook op school de boeken te lenen. Op beide locaties zijn prachtige 
boekencollecties aanwezig. 
Zo nu en dan zien we dagen waarop weinig ouders of kinderen boeken komen lenen of 
terugbrengen. Dat was voor ons reden om dit berichtje te schrijven, om de schoolbieb opnieuw 
onder de aandacht te brengen. En we hoeven u niet te vertellen dat lezen de basis is voor de 
gehele leerontwikkeling van uw kind. Voelt u zich welkom om snel de schoolbieb te bezoeken. De 
openingstijden kunt u vinden bij de schoolbiebruimtes. 
 
 

Juf Petra Morsink 25 jaar in het onderwijs 

 Van ‘het in de aandacht staan’ wil ze niks weten. Tóch een klein berichtje, want 
we vinden dat we iets feestelijks gewoon altijd moeten melden. Juf Petra Morsink 
is op 10 oktober a.s. 25 jaar in dienst van Konot. En nog steeds geen grijze haar 
te bekennen!  
 
Van harte gefeliciteerd. We zullen er binnenkort met het team op proosten!  

 
 

Belangrijk maandvieringsnieuws 

Op de dag en tijdstip van de geplande maandviering, wordt het beweegplein Parkour grootscheeps 
geopend (zie 1e item van dit infoblad). Dat heeft consequenties voor de geplande maandviering. 
We hebben het als volgt geregeld: 

- De maandviering voor de groepen 1 tot en met 3 is op woensdag 17 oktober. 
- De maandviering voor de groepen 4 tot en met 8 wordt verplaatst naar vrijdag 19 oktober. 

 
T.a.v. maandviering groepen 1 tot en met 3, op woensdag 17 oktober: 
Deze maandviering is in de speelzaal op de locatie Paukenlaan.  
- 8.45 uur, groepen 1A, 2A, 3A 
- 9.45 uur; groepen 1B, 2B, 3B 
 
Vanwege de beperkte ruimte in de speelzaal zijn dit keer 
ouders van de groepen 3A en 3B bij deze uitgenodigd om 
te komen kijken naar de maandvieringoptredens. Ouders 
van andere groepen komen elders dit schooljaar aan de 
beurt om te komen kijken. 
Vooraf aangeven of u komt, hoeft niet. U bent van harte 
welkom. 
 
T.a.v. maandviering groepen 4 tot en met 8, op vrijdag 19 oktober (thema ‘vriendschap’) 
Deze maandviering is in de hal van de locatie Wieldraaierlaan op onderstaande tijden:  
-08.45 - 09.45 uur; leiding, groep 5B    4A 5B 6C 7A 8B 
-09.45 - 10.45 uur; leiding, groep 5C   4B 5C 6A 7B 8C 
-10.45 - 11.45 uur; leiding, groep 5A    5A 6B 7C 8ª 
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Graag willen we ouders, opa’s en oma’s van deze groepen in de gelegenheid stellen om deze 
maandviering bij te wonen. Vooraf aangeven of u komt, hoeft niet. U bent van harte welkom.  
 
We stellen het erg op prijs wanneer u oppas kunt regelen voor uw jongere kinderen. Op die manier 
kan alle aandacht uitgaan naar de kinderen op het podium en kunnen zij het stralende middelpunt 
van de belangstelling zijn 
 

 

Ouders in de klas 

In de jaarkalender heeft u al kunnen lezen dat op 10 en 12 oktober a.s. ‘ouders in de klas’ kunnen 
komen. Graag leggen we in dit infoblad de bedoeling ervan uit. 
Kinderen zijn trots op wat hen bezigt in de groep, en willen enthousiast vertellen over hoe een dag 
in de groep eruit ziet. Doordat kinderen zélf hierover aan u mogen vertellen, laten ze 
eigenaarschap en leiderschap zien, en komen ze in ‘hun’ klaslokaal met hun ouders in dialoog. De 
leerkracht is op de achtergrond aanwezig en zorgt dat alles in goede banen verloopt. Kinderen zijn 
dus ‘in the lead’. 
We hopen dat we u massaal mogen ontmoeten. Tijdstippen waarop dit kan zijn: 
 
10 oktober groepen 1 tot en met 8 14.15-15.00 uur 
12 oktober groepen 1 en 2  12.15-13.00 uur 
12 oktober groepen 3 tot en met 8 14.15-15.00 uur 
 
Vooraf aangeven of u komt, hoeft niet. Komt u ook? 
 
 

Opening Kinderboekenweek 
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Workshop ‘maak je eigen rozenkrans’ 

Ga jij wel eens met je oma naar 
de kerk om een kaarsje op te 
steken voor iemand? Misschien 
bid je dan met haar een Wees 
Gegroet, een gebed tot Maria, 
de moeder van Jezus. 
Misschien heeft je oma of je 
moeder wel zo’n mooie ketting, 
met allemaal kralen en 

onderaan een kruisje? We noemen zo’n 
ketting een rozenkrans. 
Wil jij er ook een? 
Kom dan je eigen rozenkrans maken op 
Maandag 8 oktober van 15.30 - 17.00 uur  
voor kinderen vanaf groep 5, in het 
parochiecentrum van Oldenzaal, Spoorstraat 
4a 
 
Kosten voor het materiaal (onder andere 
glaskralen) 5 euro per rozenkrans. 
Opgave verplicht, vóór 4 oktober a.s.  
bij pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl 

 
 
parochie H. Plechelmus 
Oldenzaal e.o. 
 

 
 

 

Poppentheater ‘de arme pelgrim’ 

Op zaterdag 13 oktober om 19.00 uur wordt 
in de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal een 
poppenspel opgevoerd over de heilige 
Franciscus. Het verhaal heet De schat van 
de pelgrim. Deze voorstelling is geschikt 
voor kinderen vanaf 6 jaar. 

 

 

Workshop ‘Kunst en Techniek’ 

3D printer, 3D pennen, lasersnijden, de ontwikkelingen gaan zo snel! 
In de herfstvakantie kan de Oldenzaalse jeugd kennis maken met deze 
technologische ontwikkelingen.  
De exacte datum is nog niet bekend, maar houd de Facebookpagina en de 
website van de bibliotheek in de gaten voor meer nieuws.    
Niet alleen superinteressant maar ook onmisbaar in de toekomst.  
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Week van de opvoeding thema-avond 5 oktober a.s. 

 
 



 

Agenda 

5 oktober   Schoolfotograaf Paukenlaan 
5 oktober   Dag van de leraar 
10 oktober   Ouders in de klas 14.15-15.00 uur 
12 oktober   Ouders in de klas groepen 1 en 2 12.15 – 13.00 uur 
12 oktober   Ouders in de klas groepen 3 tot en met 8 14.15-15.00 uur 
15 oktober   Onderwijscafé 
16 oktober   Studiemiddag team; alle leerlingen zijn vanaf 12.15 uur vrij. 
17 oktober   Maandviering groepen 1 tot en met 3 
17 oktober   Opening ‘Parkour’ 
19 oktober   Maandviering groepen 4 tot en met 8 
 
 
 

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

http://www.daltondebongerd.nl/

