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Paasviering 

Op donderdag 1 april vieren we Pasen op school.  

We lunchen samen met de kinderen. Het is de bedoeling dat de 

kinderen deze dag voor de eerste pauze zelf hun fruit en drinken 

meenemen. Ten behoeve van de lunch is alleen hun brood voldoende. 

De kinderen krijgen namelijk van school nog een extra aanvulling voor 

tijdens de lunch.  

 

We hopen op een geslaagde dag; geheel corona-proof!  

 

Iedereen doet enorm z’n best om volgens de 

richtlijnen en maatregelen te handelen. We zijn echt 

nog steeds supertevreden over hoe ouders 

meewerken aan de regels van het protocol op school 

en op het schoolplein. En ook al is het goed, er zijn 

altijd verbeterpunten. We willen er een paar noemen 

die ons opvallen: 

 

- Af en toe staan ouders op het schoolplein wat dicht op elkaar; elkaar onderling 

aanspreken werkt dan het beste.  

- Er wordt ons regelmatig gevraagd of verkouden kinderen naar school mogen. 

Het thuisblijf- en testbeleid is voor kinderen van 4-12 jaar gelijkgetrokken met 

dat voor oudere kinderen en volwassenen. Met alle klachten passend bij Covid-

19 geldt: thuisblijven en testen, dus ook bij verkoudheidsklachten als loopneus, 

neusverkoudheid, niezen, keelpijn, etc. Na een negatieve test kan uw kind weer 

naar school. Dit alles is volgens de richtlijnen van het RIVM. 

 

De eerder deze week gestuurde beslisboom kan u helpen het juiste besluit te nemen. 

We doen met klem een beroep op uw verantwoordelijkheid hierbij. Bij twijfel weet u 

eigenlijk zelf het antwoord al en kunt u uw kind beter thuis houden. 

 

Alleen sámen lukt het ons om het veilig te houden.  

Dank je wel voor alle medewerking! 
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Doenkids-activiteiten bij Columbus Junior 

Sinds het begin van dit jaar werken we bij Columbus Junior met DoenKids.nl. In 

DoenKids vinden we duizenden activiteiten die we kunnen gebruiken op het 

kinderdagverblijf en op de buitenschoolse opvang. 

Er is een geweldig groot aanbod van activiteiten. Er zijn veel activiteiten op het gebied 

van:  

- Sport & spel 

- Creatief 

- Ontdekken, techniek en proefjes 

- Natuur 

- Muziek, expressie en drama 

- Eten & en drinken 

- Media 

 

Samen met de kinderen gaan de medewerkers van Columbus Junior een 

activiteitenprogramma in elkaar draaien voor de schoolweken en een extra uitgebreid 

programma voor de schoolvakanties. 

De ouder(s) / verzorger(s) worden middels de mail of de speciale ouder-app van 

DoenKids geïnformeerd over het programma. Bent u ook geïnspireerd geraakt? Kijk 

dan snel op DoenKids.nl 

 

Namens alle medewerkers van Columbus Junior de Ark, de Hovercraft en de Duikboot, 

 

Lisette Wegman 

 

Nu de hoofdluiscontroles tijdelijk niet georganiseerd worden, willen we via deze weg 

een beroep op u doen om uw eigen kind regelmatig te controleren op neten of 

hoofdluis. Voor informatie kunt u goed terecht op de website van de GGD:  

https://www.ggdtwente.nl/publiek/kinderen/op-school/home-luis-in-je-haar-kammen-

maar. Er zit verschil tussen een luizenkam en een netenkam. Met een netenkam 

worden naast luizen ook de eitjes (neten) gevonden. Met een luizenkam worden alleen 

de volwassen luizen gevonden en uitgekamd. 

Vanuit andere instanties 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u uw kind 

absent wilt melden, kunt 

u dat op willekeurig 

tijdstip doen via de Social 

Schools-app. De 

leerkracht krijgt daarvan 

automatisch een melding 

in zijn/haar maibox. 

Wilt u iets in uw NAW-gegevens wijzigen? 

Dan kunt u via Ouderportaal van 

ParnasSys een wijzigingsverzoek doen. 

(na uw wijziging lijkt het alsof het niet is 

gelukt want u ziet uw wijziging niet). De 

school krijgt echter direct een melding 

van uw wijzigingsverzoek waarna zij 

z.s.m. de wijziging zal verwerken).  

 

Absentmeldingen ParnasSys-wijziging? 

Controleren op hoofdluis en neten 

https://www.ggdtwente.nl/publiek/kinderen/op-school/home-luis-in-je-haar-kammen-maar
https://www.ggdtwente.nl/publiek/kinderen/op-school/home-luis-in-je-haar-kammen-maar
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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 

18 maart t/m 1 april 2021 
18 maart Medezeggenschapsraad 

27 maart Oud papier 

29 maart Spelletjesmiddag komt te vervallen 

30 maart Theoretisch verkeersexamen groepen 8 

30 maart Ouderraad 

1 april  Paasviering op school 

2 april  t/m 5 april paasweekend; alle kinderen zijn vrij 

 

 

 

 

Kom naar het live online open huis van Kaliber! 

 

Nog nooit eerder kon je vanuit je eigen huiskamer naar het open  

huis van Kaliber, maar op zaterdag 20 maart zal het toch echt  

mogelijk zijn. Tussen 14:00 en 15:00 uur kan iedereen vanuit  

huis kijken bij verschillende Zoom-meetings. Hier zullen docenten 

alles vertellen over de desbetreffende cursus en natuurlijk wat 

laten horen en zien! Kaliber biedt lessen op het gebied van muziek,  

dans, theater en beeldende kunst.  

 

Hoe werkt het? Meld je van tevoren aan, zodat Kaliber je op de ochtend van 20 maart 

een uitnodiging kan sturen waarmee je toegang krijgt tot alle live Zoom-meetings van 

de diverse cursussen die Kaliber biedt. Elk kwartier kun je bij een nieuwe meeting 

kijken, zo kun je dus bij vier verschillende cursussen kennismaken! 

Ook klantenservice zal live gaan en alle vragen beantwoorden over lestijden, dagen, 

locaties en tarieven. Naderhand kan iedereen zich inschrijven voor niet 1, maar 2 gratis 

proeflessen bij verschillende cursussen.  

 

Voorlopig worden alle lessen nog online aangeboden, omdat les op locatie nog niet 

mogelijk is. Wanneer dit weer mogelijk is kun jij direct starten met je proefles, want de 

locaties zijn al helemaal volgens de laatste maatregelen ingericht.  

 

Aanmelden voor het online open huis kan 

uiterlijk 19 maart via 

www.kaliberkunstenschool.nl/openhuis. Hier is 

tevens ook meer informatie te vinden over dit 

online evenement.  

 

Heb je nog andere vragen over het starten van een 

cursus, dan kun je Kaliber dagelijks bereiken van 

9:00 – 16:30 uur via 088-4868700 of mail naar 

info@kaliberkunstenschool.nl.  

 

 

 

 

http://www.daltondebongerd.nl/
http://www.kaliberkunstenschool.nl/openhuis
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