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Vanuit de medezeggenschapsraad (mr)
Woensdag 15 mei heeft de mr vergaderd. Hier een kort verslag van de belangrijkste
besproken punten.
Verderop in dit infoblad kunt u lezen dat u zich aan kunt melden
voor een positie in de mr. Er komt namelijk een plek vrij, doordat
een zittingstermijn is verlopen. We hebben het gehad over de
gezonde school. Hier gaan we aan het begin van volgend
schooljaar mee starten. Ergens in de beginweken zal er een week
van de voeding zijn.
Ook over mediawijsheid, een ander speerpunt van de mr, hebben we gepraat. Op
woensdag 12 juni hebben we hiervoor een spreker uitgenodigd die ons gaat vertellen
over social media; wie voedt het kind social op? Doe je dat als ouder of doe ….. dit?
(voor meer info, zie vorig infoblad). Dit was één van onze speerpunten en we hopen
dat veel ouders van deze mogelijkheid gebruik gaan maken! Verderop in dit infoblad
staat meer uitleg en het emailadres waarop u zich kunt aanmelden.
Daarnaast is er uitgebreid gesproken over het budget van de mr. Wij hebben budget
over en we zijn gaan kijken waar wij vonden dat deze gelden het beste naar toe
konden gaan binnen onze school. We hebben uiteindelijk gekozen voor de volgende
drie zaken: spullen aanschaffen voor bewegend leren; een ouderavond organiseren met
als onderwerp social media en het aanpakken en groener maken van de grote hal aan
de Wieldraaierlaan.
Heb je vragen voor de mr? Mail gerust naar mr.bongerd@konot.nl

Vacature medezeggenschapsraad
De zittingstermijn van Pascal Bonte en Noël Vrijkorte lopen dit schooljaar. Pascal stelt
zich herkiesbaar, Noël treedt af als mr-lid. Er komen dus met ingang van het volgend
schooljaar binnen de oudergeleding twee plekken vrij.
De mr denkt, praat en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan
de kwaliteit van het onderwijs op de Bongerd. De mr heeft op bepaalde onderwerpen
advies en/of instemmingsrecht, zoals bij de besteding van financiële middelen, het
vaststellen van vakanties en vrije dagen, het beleid van de school etc. De mr vergadert
ongeveer 7 keer per jaar en bestaat uit tien leden: 5 ouders en 5 leerkrachten. Meer
informatie over de mr is te vinden op de website van de school.
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan voor 6 juni a.s. een mail met motivatie
naar mr.bongerd@konot.nl. Bij meer dan één aanmelding vindt er een verkiezing plaats.
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Vrijwilligers-bedankmoment
Goed onderwijs geven is een veelomvattende en leuke taak. Als
Bongerdteam willen we er veel werk van maken, om alle kinderen zo goed
mogelijk te begeleiden. Door het jaar heen zijn vele activiteiten waarbij
ouders helpen. We hebben dit ook afgelopen jaar weer als een mooie
samenwerking ervaren, en we konden daardoor zoveel méér doen dan
wanneer we die hulp niet hadden.
Wij zijn dan ook erg dankbaar voor alle werkzaamheden die door de vele ouders werd
uitgevoerd.
Bent u één van die vrijwillige helpende ouders? Dan willen wij u graag voor uw
enthousiaste en vrijwillige inzet bedanken door u van harte uit te nodigen voor een
dagvoorstelling van de eindmusical van groep 8. Er zijn drie dagvoorstellingen, waarvoor
u zich als vrijwilliger van de Bongerd kunt opgeven:
2, 3, 4 juli; vanaf 10.00 – 11.30 uur in theater De Bond Oldenzaal.
In verband met reserveren van plaatsen, willen we graag weten hoeveel mensen er
komen. Daarom ontvangen we aanmeldingen graag vóór 21 juni, via mailadres
dir.bongerd@konot.nl.

Schoolreizen
Wat hebben de kinderen
genoten van de
schoolreizen. We hebben
het getroffen met het
weer.

Dank voor alle
organisatie-inzet en alle
hulp van velen. Super!

Absent melden

Avond social media

Afgelopen weken werkte
enkele dagen de
absentmelding via Social
Schools niet. Vervelend
natuurlijk. We hebben dit
doorgegeven aan de
helpdesk en zij fixten het
steeds vrij snel. Mocht dit
in de toekomst
voorkomen, dan kunt u
de leerkracht mailen of
school bellen om uw kind
absent te melden.

Woensdag 12 juni 2019
Tijdstip: 19:30 uur
Waar: Wieldraaierlaan
(info, zie vorig infoblad)
Aanmelden kan door te
mailen naar:
m.dejong@konot.nl (Marleen)
met daarbij aangeven: je
naam, groep van je kind, met
hoeveel personen je komt.

Geldbedrag ‘verjaardagsbox’ overhandigd
Tijdens afgelopen maandviering is de cheque door Paul Kamphuis overhandigd aan enkele
vrijwilligers van ‘de Verjaardagsbox Oldenzaal’. Wat waren ze onder de indruk van het
grote geldbedrag dat ze voor dit goede doel kunnen gebruiken. Ze vonden het super! En
wij ook! Want we konden € 2500,00 aan hen overhandigen.
Het restant zal school besteden voor de speelterreinen aan beide locaties. Aan de
Paukenlaan wordt nagedacht over een plein met een meer natuurlijke uitstraling en aan
de Wieldraaierlaan gaan we aan de slag om het binnenplein om te toveren tot een mooi
speelplein.
Alle kinderen die het totaalbedrag van € 5651,39 bij elkaar hebben gebracht, heel erg
goed gedaan! Dank je wel!
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Sport- en beweegnieuws
Zwemmen
Op zaterdag 18 mei hebben zes zwemtoppers mogen deelnemen
aan het regionaal schoolzwemkampioenschap in het Gelderse
Renkum. Ze hebben individueel en in teamverband een geweldige
prestatie geleverd, wat resulteerde in een 3de plaats van
Overijssel. Hierdoor hebben ze een ticket bemachtigd om deel te
mogen nemen aan het Nederlands kampioenschap op 22 juni
2019 in Zwolle. Via deze weg willen we nogmaals Moos, Lucas
(beide gr. 4A), Femke (gr. 5B), Suus (gr. 6B), Jort
(gr. 8A) en Liam (gr. 8B) feliciteren met deze geweldige prestatie.
Tot slot wensen we jullie alvast veel succes, wij zijn trots op jullie!
Streetsoccer
De jongens uit groep 5C noemden
zich ‘FC Tante Bertha’ en zijn
kampioen van Oldenzaal geworden.
Gefeliciteerd!
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Vanuit andere instanties
Wandel4daagse Oldenzaal
De wandelvierdaagse wordt dit jaar gehouden van dinsdag 11
juni tot en met vrijdag 14 juni. Er doen ieder jaar al veel
leerlingen van onze school mee en hopelijk worden dat er nog
veel meer. Het is leuk om samen met klasgenoten mee te lopen,
of misschien wel met de hele klas. De kosten zijn €5,00 per
persoon bij voorinschrijving via de website. Elke avond word je
onderweg voorzien van een appel en iets te drinken. Als je drie
van de vier avonden meeloopt krijg je bovendien een
herinneringsmedaille. Meer informatie en het inschrijfformulier is
te vinden op de website: wandel4daagseoldenzaal.nl

29 mei t/m 13 juni 2019
30 mei
Hemelvaart; alle leerlingen zijn vrij
31 mei
Alle leerlingen zijn vrij
3 juni
Toetsweek
4/5/6/7 juni Kamp Schiermonnikoog groep 8
6 juni
Onderwijscafé
7 juni
Bike-circuit groepen 6 (voorronde)
10 juni
2e Pinksterdag; alle leerlingen zijn vrij
11 juni
Toetsweek
11 juni
Voorlezen groepn 5c aan de groepen 2
12 juni
Voorlezen groep 6b aan de groepen 1
12 juni
Voorlezen groep 7b aan de groepen 3
13 juni
Studiemiddag; alle leerlingen zijn vanaf 12.15 uur vrij

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