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8 Juni is een gewone lesdag (herhalend bericht) 

Op de jaarkalender staat op 8 juni de sportdag gepland voor kinderen uit de groepen 7 

en 8. Deze komt te vervallen waardoor 8 juni voor iedere leerling vanaf groep 1 tot en 

met 8 een reguliere lesdag zal zijn. 
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Verkeersactiviteiten groepen 6 en 7 

Groepen 6 

  In de groepen 6 worden de voorrondes van het bike-circuit gehouden op  

  vrijdag 28 mei. Dit circuit bestaat uit een aantal ludieke onderdelen  

  waarbij fietsbehendigheid en stuurvastheid wordt geoefend. Het circuit  

  wordt uitgezet rondom het schoolgebouw aan de Wieldraaierlaan. De  

  finale in het centrum van Oldenzaal was gepland in juni maar wordt  

  verschoven naar september. 

 

 

Groepen 7 

  Op 8 maart is de landelijke MONO-campagne gestart. Deze campagne is    

  erop gericht om  voorlichting te geven over ‘afleiding in het verkeer’.  

  Afleiding door de mobiele telefoon is het bekendste voorbeeld, zowel in  

  de auto als ook op de fiets. Kinderen uit de groepen 7 krijgen eind juni  

  les hierover om ze bewust te maken van het gevaar van afleiding in het  

  verkeer. 

 

 

Boekentips 

Groepen 1 en 2: Het Schermdiefje 

• Auteur: Docherty, Helen 

• OnderwerpVerslaving, Spelen, Sociale media, Internet, Stadsleven 

• Inhoud: 

Een meisje, met konijnenoren en een slurf, komt nieuw in de stad wonen en wil 

graag vrienden maken. Maar niemand let op haar. Alle dieren kijken alleen maar 

naar hun scherm. Wat is er zo bijzonder aan die schermen? Zouden ze soms lekker 

smaken? Prentenboek met grappige illustraties in frisse kleuren. Vanaf ca. 4 jaar. 

 

 

https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/36304756
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/7808264
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/7807119
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/33893270
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/11547249
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/8471123
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In plaats van de schoolreizen krijgt iedere groep in de 

weken van 7 tot en met 18 juni een pretdag. De 

inhoudelijke invulling houden we nog even geheim, mede 

omdat de plannen nog in ontwikkeling zijn. Voor de 

groepen 1 tot en met 3 wordt de pretdag rondom het 

schoolgebouw georganiseerd en voor de groepen 4 tot en 

met 7 ergens in de buurt.  

 

Wordt vervolgd … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepen 3 en 4: Een spook in de nacht 

• Auteur: Lazzarato, Francesca 

• Onderwerp: Spoken, Verborgen schatten 

• Inhoud: 

Nico komt ’s avonds laat aan bij een afgelegen boerderij. Alle 

jongens die daar sliepen stierven ’s nachts van angst. Maar Nico is 

niet bang. Grappig griezelverhaal met illustraties in kleur. AVI-E4. 

Vanaf ca. 6 jaar. Met meeluistercode. 

 

Groepen 5 en 6: De nieuwe jongen  

• Auteur: Almond, David 

• Onderwerp: Schoolleven, Robots, Vriendschap, Hulpvaardigheid 

• Inhoud:  

Dan en Maxie krijgen vlak voor de meivakantie een nieuwe 

jongen in de klas. Het is moeilijk om contact met George te 

krijgen. Wat is er aan de hand met deze bijzondere jongen? En 

waarom wordt hij geobserveerd door een begeleidster, mevrouw 

Kristal? Dan en Maxie willen George helpen. Vanaf ca. 9 jaar. 

 

Groepen 7 en 8: Mus & kapitein Kwaadbaard en De 5 slangen 

• Auteur: Hassing, Kevin 

• Onderwerp: Weeskinderen, Zeerovers, Fantasiewezens 

• Inhoud: 

Weesmeisje Mus woont in Zeeburgerdam. Als het havenplaatsje 

wordt overvallen door de gemene piratenbende de 5 Slangen, weet 

Mus te ontsnappen. Ze gaat op zoek naar kapitein Kwaadbaard, die 

ooit lid was van De 5 Slangen. Wil hij haar helpen om 

Zeeburgerdam te bevrijden? vanaf ca. 10 jaar. 

 

Pretdag 

https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/7268650
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/7807146
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/19703062
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/18334254
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/8471037
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/7806312
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/7808580
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/35798189
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/7808827
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/7809220
https://www.bibliotheekoldenzaal.nl/wise-apps/catalog/5410/code/19574755
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… (Bericht van Bongerd-ouder Raymond Domingo) 

 

Gezocht / verloren: Garmin hardloophorloge 

Beloning: € 50 voor de persoon die hem weer terugbrengt 

 

Vrijdag 21 mei rond 14.15 ben ik tot mijn verdriet mijn recent gekochte Garmin 

hardloophorloge verloren bij de hoofdingang van de grote Bongerd. Nadat ik dit 15 

minuten na het verliezen had ontdekt was hij niet meer te vinden. 

 

Waarschijnlijk heeft het nieuwe horlogebandje niet goed vast gezeten waardoor hij van 

mijn pols is gevallen. De vinder zou mij erg blij maken wanneer het horloge wordt 

teruggebracht en zal hem daarom belonen met € 50. 

 

In mijn poging het horloge terug te vinden heb ik het serienummer doorgegeven aan 

Garmin, welke signaleren als het horloge online wordt gebruikt en dan de locatie 

kunnen inzien. 

  

Hopelijk is het horloge gevonden door een eerlijke vinder en vindt hij zijn weg weer 

naar mijn terug. 

  

Met vriendelijke groet, 

Raymond Domingo 

06-54760897 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor algemene schoolinformatie kunt u terecht op onze website: www.daltondebongerd.nl 
Voor pr-doeleinden is de Bongerd te vinden op Facebook 

27 mei t/m 10 juni 2021  
27 mei  Kwartaalviering komt te vervallen 

27 mei  Medezeggenschapsraad 

31 mei  Streetsoccer komt te vervallen 

31 mei  Toetsweek wordt verschoven naar later 

7 juni  Onderwijscafé 

8 juni  Sportdag komt te vervallen; reguliere lesdag voor alle 

kinderen 

9 juni Leerlingenraad 

 

 

 

 

Vanuit andere instanties 

http://www.daltondebongerd.nl/

