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Sinterklaas-bouwproject groepen 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Laatste vrijdag vóór kerstvakantie iedereen vanaf 12.15 uur vrij (herhalend bericht) 

Omdat het niet in de jaarkalender staat, willen we nu alvast kenbaar maken 
dat alle kinderen op de laatste vrijdag vóór de kerstvakantie (21 december 
a.s.), vanaf 12.15 uur kerstvakantie hebben.  
 
 

Lezing Konot Academie; het lerende kinderbrein (herhalend bericht) 

Op 15 januari 2019, vanaf 19.30 – 21.00 uur organiseert Konot in het 
schoolgebouw van SBO de Windroos (Lariksstraat 11 Oldenzaal) een 
lezing over ‘Het lerende kinderbrein’.  
Onderwijsadviseur Jan van der Zwan geeft in deze lezing aan de hand 
van praktijkgerichte voorbeelden en oefeningen inzicht in de manier 
waarop je kinderen op een breinvriendelijke manier kunt begeleiden bij 
hun leerproces. 
Aan het einde van de lezing zijn vragen beantwoord als: 

 Hebben jongens en meisjes écht een ander brein? 
 Waarin verschilt simpel denken van complex denken?  
 Spelen emoties een rol bij het opslaan van lesstof? 
 Wat is het effect van bewegen op de leerprestaties van jonge kinderen? 
 Wat is dopamine en waarom is deze stof zo belangrijk voor ons brein en het opnemen van 

kennis?  
 Hoe werkt mijn eigen brein eigenlijk. 

Ook ouders van Konotleerlingen mogen deze lezing bijwonen. U kunt zich opgeven via de directie 
van de school (dir.bongerd@konot.nl).  
 

mailto:dir.bongerd@konot.nl


 
 

Gevonden en verloren voorwerpen 

Mochten er nog spullen zijn kwijtgeraakt op school of in de 
gymzaal, dan is het de moeite waard om in de hal aan de 
Wieldraaierlaan te gaan kijken, of in de hal bij de hoofdingang 
aan de Paukenlaan.  
Betreft het gymspullen, dan kunnen die liggen in de gymzaal, 
in de ruimte achter het halletje. Is er een (fiets)sleutel of een 
sieraad verloren, kijkt u dan eens in het postbakje bij de 
conciërge (1e verdieping Wieldraaierlaan).  
Wat op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie niet is 
opgehaald, wordt opgeruimd. 
 

 

Talentontwikkelingsweken 

Afgelopen weken hebben we weer talentensessies van 
formaat gezien. Wat een enorm gevarieerd palet aan 

workshops zijn er gegeven in de diverse groepen. 
Dankzij de samenwerking tussen leerkrachten, ouders 
en instanties, is dit voor de kinderen tot een succes 
geworden. Wat fantastisch om te zien en te ervaren. 
 

 

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad 

In de afgelopen vergadering van de MR (medezeggenschapsraad) hebben 
we een presentatie gehad van de decoratiewerkgroep. Zij hadden een plan 
gemaakt voor het vergroenen van de hal aan de Wieldraaierlaan. Aan de 
Paukenlaan is er nu een mooie patio-binnentuin en aan de Wieldraaierlaan 
willen we graag het ‘groen naar binnenhalen’. De vraag was of de MR 
misschien een bijdrage zou kunnen leveren. Hier gaan wij ons nu verder over buigen.  
Daarnaast zijn de jaarcijfers en de begroting van de OR (ouderraad) besproken en goedgekeurd. 
Naast deze cijfers is ook de begroting van de school aan de orde geweest en deze is ook 
goedgekeurd.  
Verder is er gesproken over de taakverdeling binnen de MR, de zittingstermijnen van elke 
kandidaat en is het huishoudelijk reglement besproken en goedgekeurd.  
 
 

Bongerd-huisstijl 

Binnen de stichting Konot is een werkgroep actief geweest om communicatiemiddelenpakketten 
samen te stellen waarin de huisstijlen van de konot-scholen een eigentijds, verfrissend en 
herkenbaar uiterlijk krijgen, passend binnen de vorig jaar vernieuwde konot-huisstijl en logo. Op de 
Bongerd wordt dit middelenpakket 
verder uitgewerkt in de vorm van 
nieuw briefpapier, het infoblad, een 
emailhandtekening en een nieuwe 
Facebookpagina. Op de wekelijkse 
update van Social Schools ziet u al 
een voorproefje (zie foto hiernaast). 
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Versiering decogroep 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sinterklaasfeest was een succes 

Wat een prachtige dag hadden we op 5 december, 
toen Sinterklaas met z’n pieten op de Bongerd 
waren. Ze kwamen aan in een grote aanhanger 
welke als groot cadeaupakket was omgetoverd. 
Meester Paul onthaalde ze op het speelplein aan de 
Paukenlaan, en Sint werd vervolgens door leerlingen 
van de Leerlingenraad op geheel eigen (quiz)wijze 

welkom geheten. Wat een succes! En wat een prachtige schatkamer is er 
toch weer gebouwd! Dank je wel voor iedereen die heeft meegeholpen om dit 
Sinterklaasfeest zo goed te laten verlopen. 
 
 

Gezinsviering 8 december 2018 

 
 
 
 

ADVENT  
19.00 uur Plechelmusbasiliek 

 



 
 

Kerstfeest op de Bongerd op donderdag 20 december 

Sinterklaas is inmiddels weer naar Spanje en Kerstmis komt steeds dichterbij. Hierbij ontvangt u 
informatie over het kerstfeest op de Bongerd. 
 
Overdag is er voor de groepen 1 t/m 3 een kerstvoorstelling. Deze voorstelling wordt gehouden in 
de speelzaal van de Paukenlaan en wordt verzorgd door het poppentheater “Land van Jan 
Klaassen“. De groepen 4 t/m 8 zullen met elkaar een maandviering in kerstsfeer verzorgen. Het is 
niet een maandviering zoals andere maandvieringen tijdens het schooljaar. Deze 
kerstmaandviering is vóór en dóór kinderen, alles in het teken van de kerstsfeer en 
kerstboodschap. We kiezen ervoor om deze viering in schoolse kring te houden, met kinderen en 
leerkrachten. 
 
Traditiegetrouw zal er in de avond met elkaar genoten worden van 
een kerstdiner in de eigen groep van uw kind. Het diner zal 
plaatsvinden om 17.00 - 18.30 uur aan de Paukenlaan en om  
17.15 - 18.45 uur aan de Wieldraaierlaan. 
De kinderen moeten hiervoor zelf een bord/ beker/ bestek (in een 
plastic tas) voor meenemen.  
Zoals ieder jaar wordt het bijzonder gewaardeerd als de ouders van de klas samen voor het 
kerstdiner zorgen. U krijgt via de klassenouders hier meer informatie over. 
 
Maakt u onkosten voor het kerstdiner en wilt u het graag declareren?  
U kunt hiervoor onderstaand declaratiestrookje gebruiken en samen met de aankoopbon in een 
envelop inleveren bij de groepsleerkracht. U dient uw declaratie voor vrijdag 12 januari in te 
leveren. De ouderraad zorgt dan voor verdere afhandeling. 
 
Groepen 1 t/m 8 hebben vrijdag 21 december om 12.15 uur kerstvakantie. 
 
Declaratiestrookje Kerstdiner 

 
Naam leerling:  ………………………………………………… 
Rekeningnummer: ………………………………………………… 
Naam rekeninghouder: ………………………………………………… 
Groep:   ……. 

 
Let op: dit strookje met bon in envelop aan klassenleerkracht voor vrijdag 12 januari 
inleveren! 

 
 
 
Patio Paukenlaan bewonderen tijdens avondkerstviering 
Zoals u misschien gezien heeft, heeft de binnentuin aan de Paukenlaan een prachtige make-over 
gekregen; het is zo goed als klaar. Foto’s volgen later. Om hetgeen van dichtbij te kunnen 
bewonderen willen wij de ouders van de Paukenlaan graag uitnodigen om te genieten van een 
glaasje glühwein en/of chocolademelk tijdens de avondkerstviering van hun kind. 

 
 



 
 

Fantasierijke kerstverhalen in de Bibliotheek 

Op 18 december zijn alle opa’s, oma’s, vaders en moeders samen met kun 
(klein)kinderen  van 0 tot 4 jaar, weer van harte welkom in de Bibliotheek om 
voorgelezen te worden én om zelf voor te lezen. Tijdens deze ochtend lezen we met 
elkaar de mooiste kerstverhalen. U wordt voorgelezen maar wat is er leuker en 
gezelliger dan ook zelf een verhaal voor te lezen aan uw (klein)kind? 

 
Deze voorleesochtend is er één in de serie ‘Fantasrierijk voorlezen’ die rondom de jaarfeesten 
georganiseerd wordt. Sinterklaas, Kerst, Pasen etc., zijn ‘uitgelezen’ momenten om mooie 
verhalen te vertellen. Bibliotheekmedewerkers benadrukken en bespreken het belang van 
voorlezen en het prikkelen van de fantasie van jonge kinderen. De decembermaand is hiervoor 
natuurlijk bij uitstek geschikt. We kleden onze voorleeshoek in kerstsfeer aan, en natuurlijk kunnen 
de kinderen wat leuks maken om mee te nemen naar huis. 
 
Kom dus gezellig samen genieten van het kerstfeest met zijn mooie verhalen; de Bibliotheek 
maakt je rijker! De sfeervolle bijenkomst begint om 10 uur en deelname aan deze ochtend is gratis. 
 
 

Agenda 

7 december   Rapport groepen 8 
10 december   Kerstfair teamleden 
11, 12, 13 december  Ouderavond groepen 8 
13 december   Studiemiddag team; alle leerlingen zijn vanaf 12.15 uur vrij 
19 december   Ouderraad 
20 december   Kerstviering voor alle groepen 
 

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

http://www.daltondebongerd.nl/

