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We kunnen niet genoeg benadrukken dat we als school enorm blij zijn met iedere vorm 

van hulp van ouders en vrijwilligers. Echt super om te ervaren hoe mooi deze hulp het 

schoolproces van kinderen ondersteunt. 

We willen iedereen die, in welke vorm dan ook, dit jaar op school heeft geholpen of zich 

voor school heeft ingezet, ontzettend hartelijk bedanken. Echt geweldig! 

  

 

 

o.a. hoofdluiscoco 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGD Twente 

Hierbij ontvangt u 2 links, bestemd voor ouders van kinderen uit de groepen 2 e/o 7: 

1. Een nieuwsbrief voor ouders van kinderen in groep 2: 

https://ggd-twente.email-provider.nl/web/c9kxylju8g/78v5breg9j.  

2. Een nieuwsbrief voor ouders van kinderen in groep 7: 

https://ggd-twente.email-provider.nl/web/c9kxylju8g/heticxurzq.  
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Vanuit andere instanties 

Fijne zomervakantie 
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Peuterspeelzaal de Blikvanger wordt onderdeel van Columbus Junior. 
Vanaf 1 augustus neemt Columbus Junior 3 peuterspeelzalen over van 

Impuls. Uw peuter is vanaf 17 augustus van harte welkom op 1 van 

onze 3 peuteropvanglocaties. U treft ons dan o.a. in basisschool de 

Bongerd aan de Paukenlaan. We zoeken intensief de samenwerking 

met de scholen op waardoor we uw peuter een nog volwaardiger  

aanbod kunnen bieden en een goede doorgaande lijn richting de basisschool. We vinden 

het belangrijk dat uw peuter kan ontdekken en in aanraking komt met natuurlijk spelen. 

De peuteropvang wordt verzorgd op de maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdagochtend. Mocht u in de middag gebruik willen maken van een andere vorm van 

opvang dan is dat uiteraard ook mogelijk.  

Bent u nieuwsgierig of geïnteresseerd, neem vrijblijvend contact op met Lisette Wegman, 

teamleider Columbus Junior (l.wegman@columbusjunior.nl of 06-51962172) 

We hopen u en uw peuter te mogen ontmoeten. 

 
---------------------------------- 

 
 
Gelukt met Nicoline 

Beste ouder(s), 

 

Terwijl de kinderen het schoolritme net weer hebben opgepakt is de 

zomervakantie in zicht! 

Hoe zouden je kinderen te pas zijn na de afgelopen maanden?  

Kunnen ze hun draai vinden of gaan ze jouw aandacht vragen? En 

voelt het voor jou dan als jouw verantwoording er mooie weken van 

plezier en harmonie van te maken? Want is dit niet wat we het 

allerliefste willen in een gezin? Helemaal tijdens de vakantie? 

 

mailto:l.wegman@columbusjunior.nl
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Hoi, ik ben Nicoline Hoogstra, en vanuit mijn onderneming geluk(t) met Nicoline breng ik 

mijn passie voor het blije, begrepen kind en mijn kennis en ervaring rondom kinderen en 

gedrag samen om jou te inspireren. Ik doe dit op een praktische en verbeeldende wijze 

zodat jij gelijk begrijpt wat ik bedoel. 

Jullie verlangen allebei naar verbinding en vaak is er thuis zo veel te doen en zijn er zoveel 

afleidingen dat de tijd voor fijne momentjes met elkaar al weg is voor je er erg in hebt. 

 

Hoe zou het zijn wanneer jij in de gaten krijgt hoe je heel simpel momenten van verbinding 

kunt creëren zonder hier de hele dag druk mee te zijn?  

Hoe zou het zijn wanneer je kinderen zich hierdoor in de dag tevreden gaan voelen? 

Aanstaande maandag, 29 juni, geef ik om 20 uur een gratis Webinar. 

 

In dit gratis live Webinar; 

- Laat ik zien wat de functie van gedrag bij kinderen is 

- Deel ik je de drie grootste verlangens van een kind 

- Onthul ik je mijn formule van geluk(t) voor een blij en begrepen kind 

Ga geïnspireerd de zomervakantie in en beleef simpel magische momenten van geluk(t) 

met je kind! 

Meld je aan: https://geluktmetnicoline.nl/webinar 

 

Inspirerende groet, 

Nicoline Hoogstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2 juli 2020 t/m20-08-2020  
3 juli  Laatste schooldag; kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

4 juli   t/m 16 augustus; zomervakantie 

25 juli  Oud papier 

17 augustus 1e schooldag schooljaar 2020-2021 

19 augustus Hoofdluiscontrole 
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