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Maandelijkse nieuwsbrief van Openbare Basisschool de Bongerd

1) HERFST!
De herfst is begonnen! Dat merken we niet alleen buiten maar ook in de school. Helaas zorgt de omslag in weer voor
griepklachten en hebben we ook opnieuw te maken met collega's een leerlingen die corona hebben. De afgelopen weken
hebben we in veel groepen te maken gehad met afwezige leerkrachten door ziekte of corona. We zijn blij dat het tot nu toe
bijna altijd lukt om invallers te regelen in de verschillende groepen. 

Morgen, woensdag 5 oktober, is het de dag van de leerkracht. Zowel vanuit de ouderraad van de Bongerd als van bestuur
Voila ontvangen alle medewerkers een attentie als blijk van waardering. Elke dag betekenen onze leerkrachten heel veel
voor de ontwikkeling van de kinderen op school. Ik ben trots op alle collega's van de Bongerd en waardeer hun inzet, geduld,
vakmanschap, gezelligheid en betrokkenheid. Toppers zijn het!

In het Bongerdnieuws kunt u weer veel lezen over ontwikkelingen binnen de school en leuke activiteiten. De Bongerd blijft
volop in beweging en we vinden het leuk u hierover te informeren. 

Mocht u iets willen bespreken dan bent u altijd van harte welkom. U kunt hiervoor gewoon naar binnen lopen. Uiteraard kunt
u ook contact met mij leggen via Parro, telefoon of e-mail. 

Met vriendelijke groet, 
Esther Dubbeld
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DEZE MAAND:



tussen 3 en 21 oktober: voorrondes voorleeswedstrijd in groep 5 t/m 8. 
maandag 17 oktober: groep 5 t/m 8 leest voor aan groep 1 t/m 4. 
vrijdag 21 oktober: Bongerdtheater als afsluiting van de Kinderboekenweek (zie Parro agenda voor tijden).

Maandag 3 oktober openden wij de Kinderboekenweek met de hele school. Het team en een heleboel kinderen waren in
het groen gekleed, geheel passend binnen het thema van deze Kinderboekenweek: 'Gi-ga groen'. 
De kinderen keken naar een toneelstuk gespeeld door leerlingen uit groep 8, gebaseerd op het boek 'De groene straat'.
Ale groepen kregen een voorleesboek cadeau en er waren tientallen nieuwe boeken voor onze schoolbibliotheek! Wat
een feest! De komende weken hebben we extra veel aandacht voor lezen en leesmotivatie in alle groepen. 

Geplande activiteiten tijdens de Kinderboekenweek:
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2) KINDERBOEKENWEEK

Zwerfboekenstation
In de hal, bij de hoofdingang, staat een prachtig zwerfboekenstation. Een kinderboek lenen?
Kijk gerust eens of er een leuk boek tussen staat. Wilt u of uw kind een kinderboek uit zwerven
sturen dan mag die worden ingeleverd in het mandje naast de kast.

Boeken sparen voor onze schoolbibliotheek
Sinds kort is Leusden een boekhandel rijker. Boekhandel Rosetta in winkelcentrum de
Hamershof (De Komenij 4) heeft een ruime collectie boeken. 
Rosetta heeft een mooie actie, exclusief voor de scholen waarmee ze samenwerkt. Koopt u
tijdens de Kinderboekenweek (woensdag 5 t/m zaterdag 15 oktober) een boek bij
boekhandel Rosetta, dan kunt u de bon op school inleveren bij de leerkracht. De school
verzamelt alle bonnen en kan daarmee voor 20% van het totaalbedrag boeken uitzoeken. U
kunt de bonnen t/m maandag 17 oktober inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren). 
Helpt u mee onze schoolbieb verder uit te breiden? 

Kinderboekenweekgeschenk en prentenboek
Andy Griffiths en Terry Denton, auteur en illustrator van de populaire reeks 'De
waanzinnige boomhut', maakten het Kinderboekenweekgeschenk voor de 68ste
Kinderboekenweek. U krijgt het geschenk bij een besteding van € 12,50 aan
kinderboeken in de boekwinkel. 
Illustrator Marije Tolman maakt het Prentenboek van de Kinderboekenweek: 'Egalus'.
Dit prentenboek is verkrijgbaar in de boekwinkel voor € 8,25.

Lid worden van de bibliotheek is gratis voor kinderen! 
Met een lidmaatschap kan uw kind niet alleen boeken lenen maar is er ook toegang
tot een online bibliotheek om e-books te lezen en naar luisterboeken te luisteren.
Met een jeugd abonnement kunnen er ook voorleesfilmpjes van De Voorleeshoek,
Bereslim en Bliksem bekeken worden. Er kan ook gebruik worden gemaakt van
digitale bronnen als Junior Einstein waarmee schoolwerk geoefend kan worden en
kinderen kunnen inloggen bij Yoleo om te oefenen met lezen. 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/0-6-jaar/jeugd-en-jongeren/0-6/voorleesfilmpjes.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitaal-aanbod-lezen.html
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4) INTERNE CONTACTPERSONEN

je voelt je als ouders van een gepest kind door de leerkracht en directeur niet serieus genomen;
je vindt als leerkracht dat de directie je onvoldoende steunt in het kader van ongewenste bejegening door een collega;
en natuurlijk bij grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.

Vertrouwenspersonen voor ouders, leerlingen en personeelsleden
Om te kunnen leren en werken moeten kinderen en volwassenen zich veilig voelen op school. Daarom heeft iedere school
een sociaal veiligheidsplan. Onderdeel van dit plan is het aanstellen van een of meer ‘interne contactpersonen’.
Een interne contactpersoon is iemand met wie je kunt praten over eventuele sociale onveiligheid binnen de school. Over
een verontrustende gang van zaken of over iemands (nalatig) gedrag. Een soort vertrouwenspersoon. De interne
contactpersoon is er voor leerkrachten, ouders én kinderen. De interne contactpersonen zullen ook deze maand een rondje
langs alle groepen doen om zichzelf voor te stellen en uit te leggen wanneer en op welke wijze zij bij hen terecht kunnen. 

Waarover klop je aan bij een interne contactpersoon?
Je kunt aankloppen over alle kwesties die met de school te maken hebben en die je zelf niet met de betrokkene kan of durft
af te handelen. Het kan gaan over hoe dingen georganiseerd zijn, over het onderwijs of over opvoedkundige zaken.
Bijvoorbeeld:

Wat kun je van de interne contactpersoon verwachten?
De interne contactpersoon kan je bijstaan. Je kunt je verhaal vertellen en steun krijgen bij het vinden van een oplossing. Zij
luistert, helpt je zelf oplossingen te vinden voor het probleem of anders de juiste klachtroute te volgen. De interne
contactpersoon helpt de juiste stappen te nemen, maar is geen bemiddelaar tussen jou en de school.
In ernstige gevallen (ongewenst gedrag) verwijst de interne contactpersoon je naar de externe (bovenschoolse)
vertrouwenspersoon of adviseert je rechtstreeks een officiële klacht in te dienen bij het bestuur en/of de landelijke
klachtencommissie. De interne contactpersoon is de eerste schakel als sprake is van een klacht en maakt deel uit van de
wettelijk verplichte klachtenregeling van iedere school.

Hoe vertrouwelijk zijn gesprekken met de interne contactpersoon?
De interne contactpersoon zal nooit zonder medeweten van een ‘klager’ praten met degene over wie de klacht gaat of met
zijn/haar achterban. Zij kan alleen nooit strikte geheimhouding beloven. Zij hanteert een code: pas na anoniem overleg
met de school en als de interne contactpersoon alles heeft gedaan om de situatie open te breken, zal zij – na het
informeren van de klager – de geheimhouding doorbreken. De reden hiervoor is dat de interne contactpersoon door een
klacht iets te horen kan krijgen wat de veiligheid van de kinderen of medewerkers in gevaar brengt. In dat geval weegt de
veiligheid op school zwaarder dan de vertrouwelijkheid van de informatie.

Wie zijn de interne contactpersonen binnen de school?
Er zijn twee interne contactpersonen op de Bongerd. Deze contactpersonen zijn er voor iedereen: voor de ouders, de
leerkrachten en de kinderen. Dit zijn Kirsten Timmer en Inge Scherpenisse. U kunt hen op het telefoonnummer van de school
bereiken of via ktimmer@bongerdleusden.nl / ischerpenisse@bongerdleusden.nl 

Afgelopen donderdag is juf Inge getrouwd met haar
Oliver! Met hun twee dochters als bruidmeisjes
vierden Inge en Oliver de liefde samen met familie
en vrienden. Het zonnetje scheen en het bruidspaar
zag er prachtig uit. Groep 6 had een kleuurrijk
kunstwerk gemaakt dat een mooi plekje kreeg
tijdens deze bijzondere dag. Wij wensen Inge, Oliver
en hun dochters veel geluk!!

3) JUF INGE GETROUWD!
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Flashcards: om jezelf te overhoren - klik op deze link voor meer informatie
Mindmap: bij het leren van een informatieve tekst - klik op deze link voor meer informatie

Afgelopen vrijdag stond er een koffie ochtend gepland met het thema 'huiswerk'. Omdat er bijna geen aanmeldingen
waren hebben we besloten deze ochtend te annuleren. Wel willen wij u graag middels het Bongerdnieuws informeren over
dit thema. 

Op de Bongerd geven wij in alle groepen wel eens een thuisopdracht of oefenstof. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen
daadwerkelijk huiswerk mee. Waarom geven wij huiswerk? We willen graag kinderen voorbereiden op het Voortgezet
Onderwijs: leren leren, leren plannen en leren organiseren zijn belangrijke vaardigheden. Kinderen kunnen zo alvast
wennen aan het thuis maken van schoolwerk en kunnen ontdekken welke aanpak of manier van leren goed bij hen past.

Belangrijke tips bij het maken van huiswerk zijn te vinden in dit document. 

Daarnaast zijn er handige manieren om te leren voor toetsen, bijvoorbeeld:

Bij vragen over het huiswerk of vragen over de begeleiding van het huiswerk kunt u bij de leerkracht van uw kind terecht.

Volgende koffie ochtend
De volgende koffie ochtend staat gepland op dinsdag 8 november van 8.30 tot 9.30 uur. Het thema is rekenonderwijs. Wij
laten u zien hoe onze rekenmethode is opgebouwd, u kunt lesmateriaal bekijken en we bespreken hoe u thuis
spelenderwijs kunt oefenen met uw kind. U kunt uw aanwezigheid aangeven in de Parro kalender. 
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5) HUISWERK

De parkeerplaats heeft een speciaal Kiss&Ride gedeelte voor als u uw kind alleen wilt afzetten. U kunt hier stoppen en
direct weer doorrijden. 
Wanneer u met uw kind mee naar het schoolplein wilt lopen, kunt u parkeren in de daarvoor bestemde vakken.
Wij verzoeken met klem om niet dubbel te parkeren of in de bocht te parkeren. De straat/parkeerplaats wordt door de
geparkeerde auto’s dusdanig versmald dat er voor de kinderen onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties ontstaan.

Fietsers komen via het fietspad aan de Asschatterweg het schoolplein op. Hier stappen zij van de fiets af en lopen met
de fiets aan de hand naar de fietsrekken.
Wij willen u en uw kind verzoeken om niet met de fiets over de parkeerplaats te fietsen.
De fietsers houden rekening met de voetgangers.

Voetgangers kunnen via verschillende kanten het schoolplein betreden.
Wij willen u en uw kind verzoeken om de parkeerplaats te mijden wanneer u niet met de auto gaat.

Voor iedereen is het natuurlijk vanzelfsprekend dat de veiligheid voor onze kinderen voorop staat maar samen kunnen we
er voor zorgen dat het ook werkelijk en realistisch wordt. Deze informatie voor alle ouders, verzorgers en leerlingen van
basisschool KLA4 en de Bongerd. Het geeft weer hoe de kinderen het veiligste te voet, te fiets of met de auto naar school
toe kunnen. We verzoeken u dit goed te lezen en ook met uw kind(eren) te bespreken. In de klassen zullen we hier ook
aandacht aan geven. 

Als uw kind met de auto wordt gebracht: 

Als uw kind met de fiets komt:

Als uw kind lopend naar school komt:

6) VERKEER ROND DE SCHOOL

https://www.youtube.com/watch?v=rLAOu3UQ7KA
https://www.youtube.com/watch?v=VHWKzsartOg
https://drive.google.com/file/d/1Tp0rYseDnBg04fRosx3ujmJLZZ4gLh7N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tp0rYseDnBg04fRosx3ujmJLZZ4gLh7N/view?usp=sharing
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Maandelijks kunt u in het Bongerdnieuws lezen op welke wijze wij invulling geven aan de kernwaarden van de schoolvisie
en welke ontwikkelingen er gaande zijn. 
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7) WAT GEBEURT ER IN DE SCHOOL?

BEWUST 
In de maand september hadden we twee studiedagen met het team. 
De eerste studiedag werd georganiseerd door ons bestuur (voor alle scholen van Stichting Voila) en stond in het teken
van burgerschap. Een dag vol interactie, beleving, inspirerende verhalen en teamwork. Er werd meegezongen met de
Queen Music Experience, geluisterd naar een beeldend verhaal over burgerschapsvorming en in de middag gingen we
met ons eigen team aan de slag. We kwamen er met elkaar achter dat we op dit gebied al heel veel doen, dat kunnen we
mooi borgen en verder uitbouwen. Ook formuleerden we speerpunten waar het ontwikkelteam burgerschap mee aan de
slag kan gaan. Wordt zeker vervolgd!
Het thema van de tweede studiedag was bewegend leren, of beter gezegd: de dynamische schooldag. Met het hele
team bezochten we het congres in Stadion Galgenwaard in Utrecht. In de ochtend hadden we twee lezingen over onder
andere het effect van bewegen tijdens het leren. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de invloed van bewegen op
leerresultaten, de invloed is moeilijk meetbaar maar slechter worden de leerresultaten er niet van! Daarnaast heeft
bewegen vele 'bijvangsten' zoals: grote motivatie en betrokkenheid van kinderen en een positieve invloed op de
groepsdynamiek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
In de middag gingen we vooral praktisch aan de slag met allerlei werkvormen, spel- en lesideeën. We deden veel
inspiratie op en de afgelopen dagen is er al veel uitgeprobeerd in de verschillende groepen. 

DOELGERICHT 
Vanaf dit schooljaar werken we met een
doorgaande lijn 'beeldend onderwijs'. Dit
betekent concreet dat we per periode
twee technieken/materialen centraal
stellen en daar doelgericht aan werken. Zo
krijgen alle kinderen in twee schooljaren
twintig technieken en materialen
aangeboden. Dit schooljaar werken we aan
de volgende technieken en materialen:
potlood, klei, stof, stift, knippen/plakken,
ijzerdraad, verf, papier-maché, oliepastel
en hout. In de teamkamer hangt een
inspiratiebord om samen lessen te kunnen
bedenken. 
 

SPORTIEF 
Een kreet uit onze visie is: 'Jij brengt beweging op school!' Om de kinderen
eigenaarschap te geven, hun stem te laten horen en beweging in de school te brengen
hebben wij de leerlingenraad op de Bongerd. Maandag 3 oktober heeft de
leerlingenraad voor de eerste keer vergaderd. In de leerlingenraad zitten 8 leerlingen uit
de groepen 5 t/m 8. 
Tijdens de eerste vergadering gaf juf Esther een presentatie over de visie van de
Bongerd. De komende periode gaan de leerlingen uit de leerlingenraad in hun eigen
groep een presentatie geven over de schoolvisie en gaan daarna met de klas in gesprek
over de schoolvisie. Wat zien de kinderen terug in de dagelijkse praktijk (Oftewel wat
maken wij waar?) en wat willen de kinderen nog beter maken of verbeteren? (Oftewel
hoe kunnen we de visie nog meer laten leven?)

https://bongerdleusden.nl/CMS/Visie/show.do?ctx=1093,2362675&anav=2362676
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De laatste week voor de herfstvakantie bent u in de ochtend van harte welkom om mee naar binnen te lopen. We
starten om 8.30 uur met de lessen, dus u kunt van 8.20 tot 8.30 uur in de groep kijken.
De herfstvakantie start op vrijdag 21 oktober om 14.00 uur en duurt t/m zondag 30 oktober. Op maandag 31 oktober
verwachten we alle kinderen weer op school. 
Het volgende Bongerdnieuws verschijnt op dinsdag 8 november 2022. 
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11) KORT - KORT - KORT

De Medezeggenschapsraad (MR) vergadert ongeveer zes keer per schooljaar over het beleid van de school. 
In de MR worden zowel de leerkrachten als de ouders vertegenwoordigd. Onderwerpen zijn onder andere: de begroting,
de identiteit, voor- en naschoolse opvang, werktijdenregeling, taakbeleid, het nascholingsplan, de schoolgids, de
groepsindeling en omgaan met nieuwe wet- en regelgeving. 

Onze notuliste heeft een zoon in groep 8 en heeft aangegeven het stokje te willen doorgeven. Mocht u interesse hebben
om de MR te ondersteunen als notulist dan verzoeken wij u een mail te sturen naar de voorzitter: Maarten van Dijk via
mrbongerd@bongerdleusden.nl. Hij zal dan op korte termijn contact met u opnemen. U kunt altijd eens een vergadering
bijwonen om sfeer te proeven en af te stemmen met de huidige notulist of u deze taak op u wilt nemen. 

9) NOTULIST MR GEZOCHT

Op woensdag 12 oktober organiseert SWV de Eem een inspirerende avond in de Flint in
Amersfoort: Zet je leerlingen op nr. 2! Over waarom het belangrijk is om jezelf op de
eerste plaats te zetten, gegeven door Niek van den Adel. 

Als ouder wil je toch dat je kind op de eerste plaats komt? Als leerkracht vind je toch dat
je leerlingen de belangrijkste wezens op aarde zijn?
Niek gaat ons vertellen waarom het belangrijk is dat je toch jezelf op de eerste plaats
mag zetten. We leven in een tijd dat we moeten accepteren dat niet alles meer kan; de
wereld verandert sneller dan ooit en dat vraagt nogal wat van mensen en organisaties.

Voor meer informatie en aanmelden: klik op de flyer.  

10) INSPIRATIE AVOND SWV DE EEM

Bij afwezigheid van een leerkracht proberen wij te zorgen voor een vervangende leerkracht. Helaas heeft het
leerkrachtentekort ook Leusden bereikt en is het erg lastig om kortdurende vervanging te vinden. Ons streven is altijd om de
continuïteit en de kwaliteit van ons onderwijs te behouden. Helaas lukt dit niet altijd, hieronder kunt u lezen op welke wijze
wij vervanging regelen en hoe wij hierover communiceren. 

Wij doen als eerste een beroep op de mensen van ons eigen team die extra willen werken of op onze vaste invalpool. In
noodgevallen doen wij een beroep op mensen die een ambulante taak in de school hebben. In het uiterste geval zullen wij
u vragen om de kinderen een dag thuis te houden.

Via Parro zullen wij u informeren over de gang van zaken als de leerkracht afwezig is. Wij informeren u als de
vervanging/oplossing bij ons duidelijk is. Dit kan ook ’s ochtends vroeg zijn. Als wij het al eerder weten, informeren wij u
uiteraard eerder. Het is fijn als u 's morgens voordat u uw kind naar school brengt even Parro bekijkt. 

8) VERVANGING
 

https://drive.google.com/file/d/1L1qaGttudP-hZqgq6cGnqr6zUkaIXhw2/view?usp=sharing
mailto:mr@bongerdleusden.nl

