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Maandelijkse nieuwsbrief van Openbare Basisschool de Bongerd

1) WE ZIJN GESTART!
De eerste twee schoolweken zijn alweer voorbij. In alle groepen worden afstemmingsgesprekken gevoerd en we hebben
gisteren veel ouders en verzorgers mogen ontmoeten tijdens de informatieavond. De afgelopen jaren konden we deze avond
niet organiseren maar wat was het fijn om betrokken ouders in de groepen te verwelkomen en te vertellen over hoe wij de
Bongerdkinderen dagelijks les geven. Wanneer ik door de school liep ervaar ik in alle groepen veel rust en betrokken
leerlingen bij de lessen. We hebben een goede start gemaakt dit schooljaar. We zijn samen trots op de Bongerd!

Deze maand hebben wij twee studiedagen gepland staan waarin wij als Bongerdteam mooie stappen hopen te zetten om
onze ambities waar te maken. Tijdens de studiedag van ons bestuur op 13 september is het thema 'burgerschap' en zullen we
o.a. met het Bongerdteam verkennen hoe wij dit thema verder vorm willen geven binnen onze school. Op 27 september gaan
we met het hele team naar Stadion Galgenwaard in Utrecht voor een studiedag 'bewegend leren'. In een volgende
nieuwsbrief zullen wij de opbrengsten van deze twee dagen met u delen. 

Mocht u iets willen bespreken dan bent u altijd van harte welkom. Ik probeer op mijn werkdagen (ma-di-do-vrij) ´s morgens
buiten bij de hoofdingang te staan, zodat u altijd even iets kunt komen vragen of bespreken. Uiteraard kunt u ook contact
met mij leggen via Parro, telefoon of e-mail of gewoon even binnenlopen. Mijn kantoor vindt u direct links naast de
hoofdingang. 

                                                                               Met vriendelijke groet, 
                                                                                     Esther Dubbeld     
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DEZE MAAND:



te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen 
om zelf verantwoording te dragen voor eigen keuzes en daden 
de diverse levensvragen die zij op hun levenspad tegen komen te onderzoeken

Wij hebben aandacht voor de verschillende religieuze overtuigingen. Onze wekelijkse
lessen van Godsdienstig Vormings Onderwijs en Humanistisch Vormings Onderwijs
voor de groepen 4 t/m 8 zijn onze invulling voor levensbeschouwelijk onderwijs. Hierin
leren kinderen waardenvrij over verschillende (religieuze) overtuigingen. De docenten
voor GVO en HVO zijn dit jaar Karin en Paul. Karin en Paul vertellen u graag wat er in
de lessen aan bod komt. 

Wie houdt er nou niet van een goed verhaal? Ik in ieder geval wel. En ik hou van
verhalen vertellen. En dan met name verhalen uit de Bijbel. Daar ben ik niet mee
opgegroeid, maar op de Openbare Basisschool waar ik zat kreeg ik die te horen en
daar genoot ik van. Toen de Bijbel jaren later meer voor mij ging betekenen kwamen
die verhalen weer
boven. Verhalen die inspireren, verbazen, verwonderen en vermaken. Vandaar dat ik
die graag met uw kind(eren) deel om te zien welke betekenis zij daaruit halen (ik
geniet dan ook van hun verhalen). Verhalen waardoor de wereld om hen heen ook
beter te begrijpen wordt, omdat veel van onze cultuur nog christelijke elementen in
zich heeft. Denk maar aan de feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren, maar ook
spreekwoorden, bepaalde gebruiken, kunst en muziek zijn vaak geïnspireerd op de
Bijbel en het christelijke geloof. Dat ik mijn lessen geef vanuit mijn geloofsovertuiging,
betekent niet dat uw kind dat over moet nemen. Iedereen is daar vrij in. Wat ik wel
hoop te bereiken is dat uw kind met een open blik op de wereld nadenkt over de
betekenis van levensbeschouwing en wat het voor hem of haar kan betekenen.
Meester Paul (GVO)

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) is een levensbeschouwelijk vak. Het biedt
kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen. Ze
worden aangemoedigd: 

Door een aanbod van diverse lesvormen maken de kinderen kennis met humanistische
uitgangspunten zoals bijvoorbeeld: respectvol omgaan met elkaar, rechtvaardigheid,
verbondenheid en verdraagzaamheid. De aangeboden lessen zijn op maat gemaakt,
waarin verschillende levensvragen/thema’s en onderwerpen die de kinderen bezig
houdt de revue passeren. Te denken aan vriendschap, eerlijkheid, dieren, de toekomst,
bang zijn, feesten, wel of niet geloven, rechten van het kind, internetgebruik/ sociale
media etc. Ook is er ruimte om in te spelen op onderwerpen uit de actualiteit.
Het gebruik en de variatie van verschillende werkvormen, zoals kringgesprekken,
rollenspelen, drama, schrijven, tekenen, filosoferen, knutselen, verhalen, enz. maken de
lessen afwisselend en boeiend.
De lessen worden gegeven vanuit Humanistische principes. Dat betekent niet, dat het
doel is om van uw kind een Humanist te maken. De lessen zijn bedoeld om uw kind
vaardigheden aan te leren, die het hem of haar
mogelijk maken om zelf te bepalen welke levensbeschouwing het beste bij hem of
haar past. Wàt leerlingen kiezen is minder belangrijk dan dàt leerlingen kiezen!
Ik, Karin Uyland, geef ook aankomend schooljaar de HVO lessen. Ik hou van mijn vak.
De spontaniteit en onbevangenheid die kinderen hebben maken hun uitspraken en
gedachten uniek. Hiermee haal ik veel voldoening en plezier uit mijn werk. Iedere
woensdag ben ik aanwezig op de De Bongerd. Wie weet treffen wij elkaar!
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website: www.hvoprimair.nl
Heeft u specifieke vragen over de lessen, dan kunt u via de school mijn
contactgegevens
opvragen.
Karin Uyland (HVO-leerkracht)
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2) GVO & HVO



S E P T E M B E R  2 0 2 2

Onder het genot van een kopje koffie of thee bent u van harte welkom op de
koffieochtenden. Per ochtend staat een ander thema centraal waarover wij u
informeren. 

Op vrijdag 30 september van 8.30-9.15 uur is het thema: 'huiswerk'. Deze ochtend is
vooral praktisch en gericht op ouders/verzorgers van leerlingen uit de groepen 5 t/m
8. Uiteraard bent u ook van harte welkom wanneer uw kind in groep 1 t/m 4 zit.

Tijdens de ochtend zullen Marsha van Haarlem-Hamaker (leerkracht groep 8) en Esther
Dubbeld (directeur) praktisch met u aan de slag gaan rondom het thema 'huiswerk'.
We bespreken het organiseren en plannen van huiswerk en laten werkvormen zien hoe
kinderen een tekst of woordjes kunnen leren en hoe u dit als ouder/verzorger
eventueel kunt begeleiden. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen.  

Locatie: centrale hal (tribune). Graag uw aanwezigheid opgeven via de Parro-agenda
(i.v.m. aantal benodigde materialen).

3) KOFFIE OCHTEND HUISWERK
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Ook dit schooljaar gaan we weer met de kinderen van de Bongerd in kleine groepjes op
bezoek bij de bewoners van de Lisidunahof. De bewoners van de Lisidunahof zijn ouderen en
hebben dementie en wonen hier omdat ze niet meer in hun eigen huis kunnen wonen. Er
wonen hier in totaal 150 bewoners die in groepjes van 9 in een woongroep (16) wonen.
Ongeveer 50 bewoners zijn "jonge mensen met dementie". Dat wil zeggen dat ze al heel
vroeg in hun leven dementie hebben gekregen: tussen de 40-65 jaar.
Lisidunahof wil graag meer activiteiten kunnen doen met de bewoners. Maar ze hebben vaak
niet genoeg vrijwilligers die daarbij kunnen helpen. De kinderen en ouders van de Bongerd
gaan op bezoek gaan met een klein groepje kinderen en verzorgen een leuke activiteit. 

Op zaterdag 17 september organiseert Lisidunahof een familiedag van 11.00 tot 15.00 uur.
Alle kinderen en ouders van de Bongerd zijn van harte uitgenodigd! Er is o.a. een
springkussen, een rondleiding in Lisidunahof, Rad van avontuur, kleine braderie en diverse
optredens zoals de Puttense boerendansen en de Turfstampers. En allerlei lekkers voor de
inwendige mens.
Er is ook een kleedjesmarkt voor kinderen. Mocht uw kind op een kleedje spullen willen
verkopen dan graag per mail opgeven bij: janet.deoude@beweging3.nl

4) LISIDUNAHOF

5) AFSCHEID WIM COUWENBERG
Afgelopen vrijdag hebben we afscheid genomen van Wim Couwenberg (beheerder Dierenvallei).
Hij heeft 20 jaar de rol van beheerder vrijwillig op zich genomen en is meer dan 40 jaar
vrijwilliger geweest. 
Wim werd samen met zijn vrouw opgehaald in een paardenkoets. Onderweg naar de
Dierenvallei werden zij toegejuicht door alle kinderen van Atria die langs de route stonden. Wim
heeft alle kinderen op een ijsje getrakteerd en om 15.00 uur was er een afscheidsreceptie
waarbij de symbolische sleutel van de Dierenvallei overgedragen werd aan de nieuwe
beheerder; Irene de Moree! Wij danken Wim voor zijn niet aflatende inzet voor de Dierenvallei en
wensen Irene veel succes als nieuwe beheerder.

mailto:janet.deoude@beweging3.nl
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Op de Bongerd Leusden is er een gezellige, maar vooral ook daadkrachtige ouderraad. Er maken op dit moment meerdere
dames deel uit van deze ouderraad. Het zijn sportieve, hardwerkende en leuke dames, met één voor één eigen kwaliteiten.

Zoals bekend is de Bongerd een leuke actieve school, die graag ook sociaal actief is, milieu bewust en het zalig vindt om
leuke dingen te regelen en te doen voor en door de leerlingen. De leerkrachten kunnen dit natuurlijk niet alleen.
Daarom ondersteunt een klassen ouder als lid van de OR alleen of gezamenlijk de leerkracht in groepsactiviteiten, maar
ook de school bij schoolactiviteiten.

Wij als leden van de OR mogen medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. We denken mee en
geven vorm. Alles om te zorgen dat het voor de leerlingen en leerkrachten goed verloopt en een activiteit zijn doel treft.
Zo zijn er twee OR leden en klassenmoeders die heel actief bezig zijn met het sociaal project bij de Lisidunahof.
Een moeder is de penningmeester van school en zorgt dat de schoolbijdragen geïnd worden, maar ook vooral op de juiste
wijze besteed. Zo heeft de school, leerlingen en de leerkrachten een leuke Sint, Kerst, Pasen, Atria eindfeest, een
schoolreisje en nog veel meer.

Al deze zaken en activiteiten moeten geregeld worden, hetgeen de OR leden samen graag doen. Wij vergaderen één keer
per maand, negen keer per jaar.

Op het moment dat je als ouder een vraag hebt kan je deze soms ook bij de klassenouder stellen. Zo weet je ook waar je
op dat moment misschien goed terecht kan. De klassenouder maakt een groepsapp aan en zet daar vragen waar nodig
uit.

We zijn er niet extra speciaal in. Veel scholen hebben een ouderraad. Dus zo ook de Bongerd.
Een ouderraad is belangrijk voor de leerlingen, ouders en school.
De OR functioneert naast de medezeggenschapsraad, het bestuur, het team en directrice.
Wij hebben natuurlijk wel de leukste en vrolijkste OR, waar jouw kind blij van wordt.

Voor groep 1/2 a en 1/2 b zouden we graag per groep nog 
twee klassenkanjers erbij wensen.
Heb je vragen, richt je tot Esther Dubbeld of een van de 
voorzitters.

We gaan er weer een topjaar van maken!

mailadres van de OR: orbongerd@bongerdleusden.nl 

6) OUDERRAAD
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De Skillz United Studiedagen keren ook dit schooljaar weer terug voor zowel Kla4 als de Bongerd. Op dinsdag 27
september a.s. is de eerste Skillz United Studiedag. Met 3 toffe activiteitengebieden gaan er weer verschillende
workshops gegeven worden. Bij goed weer zal er ook weer een springkussen aanwezig zijn. 

Mochten jullie dinsdag 27 september niet kunnen, dan is er ook een Skillz United Studiedag 
op donderdag 17 november (ook daar kan jij je al voor inschrijven).
Skillz United heeft ervoor gekozen geen prijsverhoging toe te passen dit schooljaar en 
ook dit jaar kost deelname aan een studiedag €20 per kind.

Inschrijven kan via de volgende link: https://www.skillzunited.nl/inschrijven-evenement/
(Kies bij evenement voor de juiste school en noteer vervolgens de juiste datum. 
Mocht jij beide studiedagen willen meedoen, schrijf dan voor beide dagen los in.)

Meer informatie vinden jullie op onze flyer.
Tot snel!
Groetjes Team Skillz United

7) AANBOD STUDIEDAGEN

Scholen in de Kunst - In de vestiging aan de Eikenlaan 1 gaan weer nieuwe, creatieve cursussen voor
basisschoolleerlingen van start! Het volledige aanbod in Leusden vindt u hier!

In verband met de lange termijn planning verzoeken wij broertjes en zusjes ruim op tijd aan te melden. U kunt de
administratie of directie vragen om een aanmeldformulier.

Alle belangrijke data, studiedagen en overige activiteiten kunt u terugvinden in de kalender van de Parro app of op de
kalender op onze website. 

Op dinsdag 13 september en dinsdag 27 september staan er studiedagen gepland. Zoals al eerder gecommuniceerd
hadden wij weinig tot geen invloed op de planning en vinden wij het jammer dat dit in dezelfde maand en ook nog op
dezelfde dag valt. De studiedagen voor de rest van het schooljaar hebben een betere spreiding. We hopen op uw
begrip.

Het volgende Bongerdnieuws verschijnt op dinsdag 4 oktober 2022. 

8) KORT - KORT - KORT

https://www.skillzunited.nl/inschrijven-evenement/
https://drive.google.com/file/d/1LoHHSxYN-RFsa_psadD1KY_1irrbTSIw/view?usp=sharing
https://scholenindekunst.nl/cursusaanbod/cursusaanbod-leusden/
https://drive.google.com/file/d/1LoHHSxYN-RFsa_psadD1KY_1irrbTSIw/view?usp=sharing

