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Aanmelden nieuwe leerlingen 

Ieder jaar is er in Oldenzaal voor alle basisscholen een vaste datum waarop 
ouders hun kind(eren) kunnen aanmelden voor een basisschool. Dit jaar is 
deze aanmelding op maandag 5 februari tussen 19.00 uur en 20.00 uur.  
 
Paukenlaan en Wieldraaierlaan 
Ouders die hun kind(eren) op de Bongerd willen aanmelden hebben 
hiervoor dus de gelegenheid op maandag 5 februari tussen 19.00 uur en 
20.00 uur op zowel de locatie aan de Paukenlaan als op de locatie aan de 
Wieldraaierlaan.  
 
Eerder aanmelden. 
Om onnodige drukte tijdens de aanmelding te voorkomen verzoeken we 
ouders die nu al een kind op school hebben, vóór die datum een 
inschrijfformulier op school op te halen of het formulier te downloaden vanaf 
onze website www.daltondebongerd.nl. 
Kunt u niet op 5 februari, dan is het ook mogelijk om uw aanmeldingsformulier op een ander 
moment op school af te geven, of in onze brievenbus te doen. Nadat wij uw aanmeldingsformulier 
binnen hebben, ontvangt u na enige tijd een bevestiging dat uw kind is ingeschreven op de 
Bongerd. 
 
 

Het februari-rapport komt er aan! 

Op de kalender kunt u zien dat op vrijdag 16 februari het rapport mee gaat. Dit keer zijn dat vooral 
de overzichten van de resultaten van de Citotoetsen die de afgelopen weken zijn afgenomen. De 
hoofdvakgebieden worden getoetst; rekenen, taal met spelling en woordenschat, en begrijpend 
lezen. U zult begrijpen dat daarover in de eerste drie leerjaren van de basisschool nog niet veel 
concreets valt te melden, dat begint zich echter mooi op te bouwen vanaf groep 3. Naast een 
uitdraai van de grafieken, kunt u ook een eigen rapport van uw kind verwachten: hoe kijkt hij/zij 
aan tegen de ontwikkeling die het doormaakt. Dat die ontwikkeling niet alleen op de 
kennisgebieden ligt, maar ook op de meer creatieve kant van uw kind, willen we laten zien door 
weer een menstekening mee te sturen. 
Daarnaast kunt u de cijfers en resultaten van het methodewerk volgen door ParnasSys te 
raadplegen. In ParnasSys worden alle cijfers vastgelegd. Dit systeem wordt 
dagelijks meer en meer gevuld. We gaan er vanuit dat u inmiddels in staat 
bent om dit systeem te raadplegen. Is dit niet het geval, stuur dan een mail 
naar p.kamphuis@konot.nl  
De uitnodiging voor de ouderavonden met dag en tijdstip ontvangt u in de week na carnaval. 
  
 

Cito-toetsen (rectificatie) 

In het vorige infoblad schreven we over de Cito-toetsen. In tegenstelling tot wat we 
schreven, zijn de resultaten van deze Cito-toetsen NIET via het ouderportaal van 
ParnasSys te vinden. U krijgt daarentegen een print mee in het rapport van uw kind. 
 

http://www.daltondebongerd.nl/
mailto:p.kamphuis@konot.nl


 
 
 

Rapporten terug op school 

Via deze weg willen we u verzoeken om de rapportmappen vóór carnaval  
op school in te leveren. 
 
 

Nationale Voorleesdagen 

Op de kalender heeft u kunnen zien dat de Nationale Voorleesdagen zijn begonnen. In 
verschillende groepen zijn opa’s, oma’s, ooms, tantes, buren, vrienden, bekenden uitgenodigd om 
te komen voorlezen. Kinderen hebben ervan genoten. En de voorlezers ook. Dank je wel! 

Voorlees-opa’s en -oma’s in de groepen 4 in het kader van de Nationale Voorleesdagen 
 
 

Carnaval 2018 

Carnavalsdag!  
Vrijdag 9 februari is het dan zover; het jaarlijkse carnavalsfeest op Daltonschool de 
Bongerd! Kinderen nemen op deze dag zelf hun lunch mee. Voor wat lekkers en 
wat te drinken wordt gezorgd.  
 
De optocht  
Let op! De optocht is dit jaar iets ingekort en zal dus een andere route nemen! 
 

De voorbereidingen voor de optocht zijn in de diverse groepen al in 
volle gang. Iedereen is druk bezig met zijn of haar outfit en natuurlijk 
met het bouwen van de wagens. Voor de groepen 3 t/m 8 zijn er 
prijzen te winnen voor de best versierde wagen of outfit.  
De Raad van 11 zal beslissen wie de winnaars zijn. Als je de prijs wilt 
winnen moet je zorgen dat je voor de optocht duidelijk als groepje bij 
elkaar staat. De Raad van 11 loopt voor de optocht langs om te 
jureren. Maar ook tijdens de optocht zal er gejureerd worden.    

 
De groepen zullen vanaf 10.15 uur opgesteld staan op het schoolplein en de parkeerplaats naast 
de school. De groepen 1 t/m 3 stappen rond 10.30 uur in op de hoek Erve Hams / Erve Derkman. 
Hier is een grasveldje waar de kinderen kunnen wachten. De uitstapplaats is net als voorgaande 
jaren aan de Normandiëlaan en vlakbij locatie Paukenlaan.  
De optocht start om 10.30 uur vanaf Daltonschool de Bongerd locatie Wieldraaierlaan.   
 
 



 
 
Hieronder een kaart met de nieuwe route: 
Wieldraaierlaan – Erve lambertman – Erve Hams – Luxemburglaan – Bourgondiëlaan – 
Ardèchelaan – Seinelaan – Normandiëlaan – Bretagnelaan – en vervolgens via de Oude 
Lemseloseweg en de Wolbertdijk terug naar de Wieldraaierlaan.   

  
Let op: De groepen 1, 2 en 3 stappen in, rond 10.35 uur op de hoek Erve Hams / Erve Derkman en 
stappen uit tussen de Normandiëlaan en de Bretagnelaan. Zij wachten op de stoep en bekijken 
daar verder de optocht.  
Tijdens de optocht willen we dringend verzoeken om geen snoep of andere traktaties uit te delen, 
zodat de stoet zonder oponthoud verder kan gaan.   
 
Oproep aan omwonenden  
Omwonenden van de optocht worden vriendelijk verzocht versiering aan te brengen en voor geluid 
te zorgen voor nog meer feestvreugde! Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om ons te komen 
bekijken.   
 
Met carnavaleske groet, 
Werkgroep Carnaval 
  
 
 
 
 



 
 

Opkomst prins Boet en prinses Maartje 

Hoe het begon: 
 
Wij kwamen om 8 uur op school, toen gingen wij ons omkleden als prins en prinses. Om kwart 
voor negen moesten wij de doos in, en de raad van 11 ging onze doos tillen. Wij kwamen aan op 
het podium en gingen uit de doos springen. Daarna lazen wij de proclamatie voor en gingen we 
met de hele school een polonaise houden. Tot slot gingen wij ons voorstellen aan de groepen 
1,2,3. Daarna moesten wij gewoon weer naar de les. 
De dag vonden wij superleuk! 
 
van Boet en Maartje  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
En daar is de redactie van dit infoblad het helemaal mee eens. Wat een prachtig moment, die 
onthulling. Het was een feestelijk geheel, waarbij Maartje en Boet werden bijgestaan door de 
nieuwe raad van 11, en werden ondersteund door OCV de Vennemuskes.  
 
Maartje en Boet maak er samen met de raad van 11 een mooi carnavalsfeest! Alaaf! Jullie 
proclamatie belooft in elk geval veel plezier! 
 

Lotte Liedenbaum leest verder 

Hallo ik ben Lotte en ik ben 10 jaar oud. Ik ben de voorleeskampioen van 
de Bongerd. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik dat zou worden. 
Omdat ik voorleeskampioen ben, houdt dat in dat ik 4 februari moet 
voorlezen in de bieb (Ganzenmarkt 11). Ik moet dan tegen 11 andere 
voorleeskampioenen van andere scholen strijden. Daarom heb ik in de 
groepen 8 en 7 voorgelezen om tips en tops te krijgen, zodat ik weet wat 
ik beter moet doen of wat ik moet houden. 
De juffen van groepen 7 en 8 hebben mij gezegd dat ik heel erg vooruit 
ben gegaan, en daar ben ik heel blij mee. 
Het boek dat ik ga voorlezen heet ‘Griezelbeelden’, 
geschreven door Paul van Loon. Ik heb er zin in!!! 
 
Namens alle meesters en juffen: heel veel succes Lotte! 



 
 

Het groene speelplein  

We hebben onze school ingeschreven voor de race om 
‘het Groenste Schoolplein van Nederland’. We horen op 
dit moment bij de laatste 25 scholen. Het is een project 
wat geïnitieerd wordt door Natuur en Milieu en Provincie 
Overijssel. 
 
Aan de Paukenlaan, waar 
we dit plein willen 
realiseren en waar we ook 
al een ‘groen’ mos-
sedum dak hebben, willen 
we  een speelplein 
creëren, inclusief de patio. 
Dit moet een speelplein 

worden, waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en uitleven, 
zonderen belemmeringen van stenen tegels en stoepranden. Zich 
verstoppen achter de bomen en de struiken, hun eigen spel kunnen 
maken met zand, grint en water, vinden we belangrijke uitdagingen. 
 
Eén van de voorwaarden van dit project is, dat een groep kinderen ontwerpen moeten maken van 
het nieuwe groene speelplein. Deze maquettes (zie foto’s) zijn intussen te bewonderen in de hal 
aan de Wieldraaierlaan. Groep 6C heeft deze ontworpen. Samen met enkele ouders van de 
groepen 1, 2, 3, buurtbewoners en leerkrachten zullen deze ontwerpen kritisch bekeken worden 
onder leiding van iemand van Natuur en Milieu. Het ontwerp moet natuurlijk aan bepaalde eisen 
voldoen. Zo moeten drie ideeën van de kinderen terugkomen in het definitieve ontwerp. 
Half april moeten we ons voorstel voor het groene schoolplein indienen bij de Provincie en 
mochten we dan bij de beste drie ontwerpen van Overijssel zitten, dan ontvangen we een geldprijs 
om het plein te realiseren. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Voetbaltoernooi  

Het jaarlijkse voetbaltoernooi gaat weer van start. Vv Oldenzaal is de organisator van dit toernooi. 
De Bongerd heeft zich ook ingeschreven met diverse teams. 

De verdeling is als volgt: 
7 en 14 maart:  groepen 5 en 6 jongens en gemengde teams 
21 maart:  groepen 5 en 6 meisjes 
28 maart en 4 april: groepen 7 en 8 jongens en gemengde teams 
11 april:  groepen 7 en 8  meisjes 

T.z.t. krijgen alle teams het wedstrijdschema mee. 
 
 

Agenda 

5 februari   Aanmelding nieuwe leerlingen 
5 t/m 9 februari  Toetsweek 
7 februari   Voorlezen groep 6a aan de groepen 1 
7 februari   Voorlezen groep 7a aan de groepen 3 
9 februari   Carnaval op school 
12 februari   Rosenmontag; alle kinderen zijn vrij 
13 februari   Studiedag team; alle kinderen zijn vrij 
 
 

Volg ons op Facebook en Twitter. 
Aanmelden kan via onze website: www.daltondebongerd.nl 

http://www.daltondebongerd.nl/

