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K’nex, Lego, technisch Lego en ander bouwmateriaal gezocht 

Dit jaar maken alle leerlingen van de 
Bongerd kennis met ‘programmeren en 
techniek’. Vanaf groep 4 vindt dat plaats in 
ons ‘Wetenschap en Techniek lokaal’. Alle 
kinderen zijn erg enthousiast! 

Komend schooljaar willen we dit uiteraard doorzetten en uitbreiden door 
kinderen nog meer kennis te laten maken met verschillende materialen. 
 
Om ons aanbod daarvoor te vergroten doen we een oproep aan jullie als 
ouder: wie heeft er in de kast, op zolder of misschien in de familie K’nex, 
Lego, technisch Lego of ander constructiemateriaal dat niet meer gebruikt 
wordt?  
Mocht u iets van uw K’nex, Lego, technisch Lego of ander 
constructiemateriaal aan school willen schenken, dan wacht juf Christel 
Mollink op uw mailtje (c.mollink@konot.nl). 
 
Al is het maar iets, we zijn blij met alles wat binnen komt! 
 
Werkgroep Wetenschap & Techniek 
 
 

Social Schools op 90% 

We zitten op 90% deelnemers. Nog 128 ouders te gaan. Uw 
activatie nog niet geregeld? Doe het meteen even. U mist anders 
relevante informatie vanuit school en vanuit de groepen. 
Heeft u geen activatielink ontvangen? Mogelijk staat het in uw 
spambox. Zo niet, dan graag een berichtje naar j.vanlith@konot.nl. 
 
 

Vacature Medezeggenschapsraad 

Aan het eind van het schooljaar loopt de zittingstermijn van Alex 
Kamphuis af. Hij wil zich graag herkiesbaar stellen. Dit wil niet zeggen 
dat zich geen nieuwe ouders mogen aanmelden voor deze vacature. 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- 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 zeven keer per jaar en bestaat uit tien leden: vijf ouders en 
vijf leerkrachten. Meer informatie over de MR is te vinden op de website van de school. Heeft u 
interesse in deze functie? Stuur dan vóór 10 mei a.s. een mail met motivatie naar: 
m.dejong@konot.nl. Bij meerdere aanmeldingen vindt er een verkiezing plaats.  
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Bezetting schoolbibliotheek 

School biedt de gelegenheid om bibliotheekboeken uit te lenen, met hetzelfde 
pasje als gebruikt kan worden in de stadsbibliotheek. Laagdrempelig en handig 
voor kinderen en ouders. De samenwerking verloopt uitstekend. We hebben 
gelukkig hulp van een aantal ouders en grootouders, om ingenomen en 
uitgeleende boeken te registreren. De toekomst van de schoolbieb (zoals het in 
de volksmond wordt genoemd) valt of staat bij het hebben van deze vrijwillige 
hulp. Op dit moment komen we hulp tekort en doen we deze oproep: 

 

Heeft u tijd en zin om eens per week een half uurtje te helpen in onze schoolbibliotheek?  
Dan zijn we op zoek naar u. 

U kunt zich wenden tot Herma Kroezen. Zij is via het schooltelefoonnummer  
0541-580580/0541-580590, of via mail h.kroezen@konot.nl te bereiken. 

 
 

Koffiekamer locatie Wieldraaierlaan is klaar 

 
 
 

Dankzij het talent van juf Joyce 
Stamsnieder. Zij heeft het 
ontwerp gemaakt, en als een 
ware binnenhuisarchitect het 
geheel sfeervol ingericht. 

Naast inzet van een aantal 
bedrijven, heeft conciërge  

Arnold van Niekerk zich voor de 
volle 100% ingezet om zijn talent 
als allround klusman ten uitvoer 

te brengen. 
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Koningsspelen laatste info 

- Ouders van de leerlingen van de groepen 1-2-3 aan de Paukenlaan, graag tot 8.30 uur op het  
  speelplein blijven met uw kind. Om 8.30 uur worden de Koningsspelen geopend met de  
  Koningsdans, die door enkele leerlingen van groep 8 wordt uitgevoerd. Alle kinderen en ouders  
  dansen natuurlijk mee! Daarna mogen de kinderen naar binnen. 
- De kinderen (en ouders) van de Wieldraaierlaan starten ook op het plein, achter de school. Hier    
  wordt een podium opgezet en zal Lisa, van DCL, de Koningsfeesten openen met de Koningsdans  
  Fitlala. Start om 8.30 uur! 
- Daarna start het programma: 
  *groepen 1-2-3 hebben een spelcircuit van 9.30 -11.30 uur op het speelplein van de Paukenlaan. 
  *groepen 4-5 starten om 9.00 uur met de estafetteloop op het schoolplein en vanaf 11.15 uur de   
   zeskamp, ook op het schoolplein aan de Wieldraaierlaan 
  *groepen 6 starten om 10.00 uur met de fietscross op het Hulsbeek en om 13.30 uur de zeskamp 
  *groepen 7 starten om 9.00 uur met de zeskamp en hebben om 11.30 uur de fietscross 
  *groepen 8 starten om 10.30 uur met de zeskamp en gaan om 13.00 uur fietsen op het Hulsbeek. 
- Het belooft warm weer te worden. Denk aan een bidon of flesje drinken als je naar het  
  Hulsbeek gaat voor de fietscross. 
- Tussendoor wordt de Koningslunch gebruikt. Dat regelt elke groep zelf. 
- Geld voor sponsorloop graag NA de meivakantie inleveren. Dit kan tot  
  woensdag 23 mei. 
 
 

Groenste speelplein 

Jammer, de Bongerd is niet in de prijzen gevallen met “het groenste 
schoolplein van Overijssel”. 
We hebben samen met kinderen, ouders en buurtbewoners een mooi 
groen schoolplein ontworpen met een echt buitenlokaal erin. Nu we geen 
prijs hebben, betekent niet dat we er niet mee aan de slag gaan. Het plan 
is klaar….nu de uitvoering nog. 

We gaan met de werkgroep een tijdpad uitstippelen en het plan in fases uitvoeren. 
Alle subsidies zijn welkom. Dus mocht u als ouders nog iets weten hoe we sponsorgelden kunnen 
generen, graag. 
 
 

Zwemkampioenschappen 

De Bongerd doet met 1 team mee aan de provinciale Schoolzwemkampioenschappen. 
Dit kampioenschap is zaterdag 21 april in Vondersweijde. 
De start is om 15.00 uur en gaat door tot 17.00 uur 
Dit zijn onze kanjers die meedoen o.l.v. Dunja Wielens: 
Niek Evers (7B), Liam Leuverink (7B), Mitch Vrielink (5C), Tim 
Wegdam (5C), Carleijn Vrielink (4B) 
Twan Oude Ophuis (4B) 
 
 
 
 
 



 
 

Streetsoccer 

Van maandag 28 mei t/m vrijdag 8 juni is het 20e Rotary Streetsoccertoernooi op de 
parkeerplaats van Vondersweijde. 
De Bongerd doet mee met 29 jongensteams en 18 meisjesteams. Deze teams 
komen uit de groepen 4 t/m 8.  
 
 

Talentontwikkeling groepen 2 en 3 

Wederom een prachtige talent-ontwikkelsessie gehad in de groepen 2 
en 3. Een enorme variëteit aan onderwerpen, in en buiten het 
schoolgebouw, met hulp van vele ouders, instanties en grootouders: 
een fantastisch succes! Trots! 

 
 

Online jeugdbibliotheek 

De Koninklijke bibliotheek ontwikkelde een online-bibliotheek voor de jeugd. 
Op www.jeugdbibliotheek.nl vind u: 

 informatie over boeken 

 informatie voor een spreekbeurt/presentatie 

 online spannende verhalen 
 
 

Schoolreisjes 2018 

Groep 1: donderdag 24 mei Kinderspeelboerderij ’t Höfke in Bentelo 
De kinderen krijgen in het park chips, patat, een ijsje en drinken. Ze hoeven zelf dus niets mee te 
nemen. De kinderen worden om 8.30 uur in hun eigen klas verwacht. De auto’s vertrekken om 
9.00/9.15 uur en zijn om ongeveer 14.45 uur weer terug aan de Paukenlaan.  De kinderen moeten 
hun eigen zitverhoger meenemen. 

 
Groep 2: woensdag 23 mei Dierenpark Nordhorn Duitsland 
De kinderen krijgen in het park een koekje, patat, een ijsje en drinken. Ze hoeven zelf dus niets 
mee te nemen. De kinderen worden om 8.30 uur in hun eigen klas verwacht. De auto’s vertrekken 
om 9.00 uur en zijn om ongeveer 14.45 uur weer terug. Omdat de kinderen naar Duitsland gaan 
dienen ze allemaal een kopie van hun ID-bewijs in te leveren bij de leerkracht. De kinderen 
moeten hun eigen zitverhoger meenemen. 
 
Groep 3 en 4: donderdag 24 mei Dierentuin in Rheine 
De kinderen krijgen in het park spekjes, patat, een ijsje en drinken. Ze hoeven dus zelf niets mee te 
nemen. De kinderen worden om 08.20 uur in hun eigen klas verwacht, waarna de bussen om 8.45 
uur vertrekken. De kinderen van groep 3 moeten om 8.30 uur verzamelen in de hal aan de 
Wieldraaierlaan (dus niet aan de Paukenlaan!) De bussen zijn om ongeveer 16.00 uur weer terug 
aan de Wieldraaierlaan. Omdat de kinderen naar Duitsland gaan dienen ze allemaal een kopie van 
hun ID-bewijs in te leveren bij de leerkracht.  
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Groep 5 en 6: dinsdag 22 mei Avonturenpark Hellendoorn 
De kinderen krijgen patat en een ijsje, maar dienen voor hun eigen drinken te zorgen, bij voorkeur 
in een navulbaar flesje. De kinderen mogen geen geld meenemen. De kinderen worden om 08.30 
uur in hun eigen klas verwacht. De bussen vertrekken om 9.00 uur en zijn om ongeveer 16.30 uur 
weer terug.  
 
Groep 7: woensdag 23 mei Moviepark Germany in Bottrop Duitsland 
De kinderen krijgen patat, maar dienen voor hun eigen drinken te 
zorgen bij voorkeur in een navulbaar flesje, en mogen maximaal 
€ 5,00 zakgeld meenemen.  De kinderen worden om 8.30 uur in hun 
eigen klas verwacht, waarna de bussen om 9.00 uur vertrekken. De 
bussen zijn om ongeveer 18.30 uur weer terug. Omdat de kinderen 
naar Duitsland gaan dienen ze allemaal een kopie van hun ID-bewijs 
in te leveren bij de leerkracht.  
 
We hopen op droge- en gezellige dagen voor de kinderen. 
 
 

Kwaliteitsonderzoek 

Wanneer u de kwaliteitsenquête al heeft ingevuld, willen we u 
daarvoor hartelijk bedanken. Bent u er nog niet aan 
toegekomen? Dan stellen we het erg op prijs wanneer u 
alsnog onze uitgezette enquête wilt invullen. Met de 
uitkomsten hebben we gerichte feedback in handen om 
verbeterplannen te maken voor het onderwijs op de Bongerd. 

 
 

Fietssleutel leerkracht Ingrid Lemmink (bericht eerder al gepost via Social Schools) 

Beste ouders, 
 
Ik ben in 27 februari mijn sleutel van de fiets 
kwijtgeraakt aan de Paukenlaan. Het is een 
Cannondale E-Bike. Dit is op school gebeurd. 

Nou is mijn fiets enkele weken geleden gestolen. Nou wil de verzekering 2 originele sleutels , en je 
raadt het al, drama natuurlijk. Ik heb er nog maar 1. Mijn vraag is: heeft iemand pas geleden (4 
weken) een fietssleutel gevonden in de broekzak/ jaszak ect. van haar of zijn kind? (zie foto) 
Iets wat ik vroeger ook deed, sleutels verzamelen. Heel begrijpelijk. Ik zou erg blij zijn als die 
sleutel weer terug komt. 
Hartelijk dank voor de medewerking. 
 
Ingrid Lemmink 
leerkracht van groep 3B de Bongerd 
 
 
 
 
 
 



 
 

Impuls in de meivakantie 

 
 

Agenda 

20 april   Koningsspelen en financiële actie 
23 en 24 april   Verkeersexamen praktijk 
27 april t/m 13 mei  Meivakantie 
28 april   Oud papier 
16 mei    Hoofdluiscontrole 
16 mei    Ouderraad 
17 mei    Leerlingenraad 
 
 

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