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1) VOORWOORD
Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels zijn we alweer een week aan het werk na de herfstvakantie. De periode tot aan de herfstvakantie hebben we fijn
afgesloten met het Bongerdtheater. Met de hele school keken we naar de optredens van de verschillende groepen, wat
ontzettend leuk om ook zoveel ouders op de tribune te zien!
De komende periode staan er veel activiteiten op de planning. We verheugen ons nu al op het Sinterklaasfeest en eind december
op de kerstviering. We proberen in de school zoveel mogelijk te werken volgens het gewone lesprogramma zodat de rust bewaard
blijft in de groepen.
Op dit moment hebben we binnen het team veel te maken met ziekte en afwezigheid van collega's. Door de geweldige inzet van
ons team lukt het om het thuis laten blijven van groepen tot een minimum te beperken. Wekelijks zijn er collega's die extra werken.
Dat is wel een compliment waard!
In dit Bongerdnieuws kunt u enkele praktische zaken lezen en informeren wij u over wat voor mooie dingen er op de Bongerd
gebeuren. Veel leesplezier gewenst!
Met vriendelijke groet,
Esther Dubbeld

BONGERDNIEUWS

PAGINA 1

NOVEMBER 2022

2) UIT HET TEAM
Sinds gisteren, maandag 7 november, is onze Intern Begeleider Marleen Hak-Laan weer
gestart na haar zwangerschapsverlof. Marleen werkt alleen nog voor de Bongerd en is
aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Zij is te bereiken via
mhak@bongerdleusden.nl en uiteraard kunt u ook altijd binnenlopen of telefonisch contact
opnemen.
Rosanne van de Wetering is op 6 oktober bevallen van een gezonde zoon! Zijn naam is Bram
Albert Kuiper. Hiernaast een prachtige foto van Bram! Wilbert en Rosanne glunderen allebei
van trots en genieten enorm van hun zoon. Rosanne zal na de kerstvakantie weer aan de
slag gaan op de Bongerd. Haar werkzaamheden worden nog verder afgestemd.
Helaas heeft Jacqueline een hele vervelende val gemaakt en heeft zij hierbij meerdere
breuken in haar voet opgelopen. Haar herstel loopt voorspoedig maar zij zal de komende
weken vervangen worden door zowel haar duo Marjolein als door Elly van Zandbrink (oudcollega). Ontzettend fijn dat we op beide dames kunnen rekenen de komende periode in
groep 5.

3) OUDERGESPREKKEN
Van 21 tot en met 25 november vinden de eerste voortgangsgesprekken na schooltijd plaats. In deze gesprekken bespreekt
de leerkracht de ontwikkeling van uw kind met u.
De gesprekken zullen live plaats vinden in het lokaal van uw kind. De kinderen uit groep 6, 7 en 8 zijn van harte uitgenodigd
mee te komen naar het gesprek.
Vanaf donderdag 10 november 16.00 uur wordt de gespreksplanner in Parro open gezet en kunt u een geschikt moment
inplannen.

4) VOORUITBLIK ACTIVITEITEN
November en december zijn drukke maanden voor iedereen. Hierbij alvast de belangrijkste data op een rijtje:
Studiedag
Op donderdag 17 november staat er een studiedag gepland. De kinderen zijn deze dag vrij. Het team gaat aan de slag
met twee speerpunten uit het schoolplan: klassenmanagement en executieve functies en doelgericht werken aan
rekenonderwijs.
Gebruik maken van opvang tijdens de studiedag? U kunt zich nog aanmelden bij Skillz United!
Feestdagen Swap
2e hands kinderkleding en speelgoedmarkt: donderdag 24 november 18.00-20.00 uur. Meer informatie volgt.
Sinterklaas
Lootjes trekken groep 5 t/m 8: maandag 14 november.
Schoen meenemen groep 1 t/m 4: maandag 21 november (22 november schoen zetten)
Surprise mee naar school groep 5 t/m 8: vrijdag 2 december.
Viering Sint op school: maandag 5 december, alle kinderen om 12 uur uit.
Een brief met alle informatie volgt.
Kerst
Kerstviering: donderdag 22 december (in de vroege avond). Meer informatie volgt.
Vrijdag 23 december, alle kinderen om 12 uur uit.
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5) KWINK
De feestmaanden komen er weer aan. Sinterklaas, kerst, oud en nieuw. Dat kan een gezellige tijd
worden. Wat daarvoor nodig is? Natuurlijk een goede onderlinge verstandhouding, ontspanning,
inlevingsvermogen. Dat zijn allemaal aspecten van sociaal-emotioneel leren waaraan we ook
dagelijks met uw kind werken. Onder andere met de methode Kwink. Wij vinden dat heel
belangrijk, omdat het bewezen is dat kinderen die zichzelf goed kennen, hun emoties onder
controle hebben, zich kunnen inleven in anderen, relaties kunnen onderhouden en verantwoorde
keuzes kunnen maken, nu en later succesvoller en gelukkiger kunnen meedoen aan onze
samenleving.
We geven in het kort de inhoud aan van de lessen 6 tot en met 10 van Kwink. De kinderen krijgen deze lessen globaal
genomen in de maanden november, december en januari.
Les 6: Ik weet wat ik voel als ik een fout maak (onderbouw); ik weet hoe ik met mijn fouten kan omgaan (midden- en
bovenbouw).
Les 7: Ik ontdek onderlinge verschillen en leer die te waarderen en benutten.
Les 8: Ik leer doorzetten in moeilijke situaties.
Les 9: Ik leer meer over een goede vriendschap (onderbouw); ik laat zien waar ik voor sta als ik pestgedrag zie (midden- en
bovenbouw).
Les 10: Ik vertel eerlijk als er iets misgegaan is (onderbouw); ik weet wat ik kan doen als er iets misgegaan is (midden- en
bovenbouw).
Deze thema’s spelen ook vast bij u thuis. Denk bijvoorbeeld aan de onderwerpen fouten maken, doorzetten en eerlijkheid.
Tip: gebruik hierbij de Koelkastposter voor thuis. Klik hier om deze poster te downloaden.

6) MEDIAWIJSHEID
In alle groepen besteden we tijdens de Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november 2022)
aandacht aan het thema ‘Like en cancel’. Welke berichten zijn leuk om te liken en welke
berichten zou je beter niet kunnen plaatsen? Het thema wil sociaal gedrag op internet/sociale
media stimuleren. De makers van Kwink hebben dit thema heel concreet uitgewerkt door per
bouw (onder-, midden- en bovenbouw) vier korte activiteiten te beschrijven. Met deze
opdrachten ontdekken kinderen wat ze leuk en niet leuk vinden, wat wel en niet goed is om te
liken op social media, welke negatieve gevolgen cancelen kan hebben, en hoe ze andere
kinderen kunnen helpen door hen actief te steunen.
Daarnaast doen de groepen 7 en 8 mee aan de 'Mediamasters'. Tijdens de 'Mediamasters'
strijden zij om de titel 'meest mediawijze klas van Nederland' en ontdekken tijdens het spelen
van de game de kansen en gevaren van (digitale) media.
Waarom het thema 'Like en cancel'?
Via sociale media delen we leuke momenten uit ons leven en maken we ons hard voor wat we belangrijk vinden. Met een like
geef je een positieve reactie op video’s, berichten of reacties van anderen. Maar niet elke online interactie is leuk en soms gaat
het mis. We begrijpen elkaar verkeerd en met de veiligheid van een scherm tussen ons in, is een nare reactie zo geplaatst. Een
meningsverschil kan leiden tot ruzie, haatreacties of publiekelijk aan de digitale schandpaal genageld worden. Uit de peiling
van Netwerk Mediawijsheid blijkt dat bijna twee-derde van de Nederlanders weleens gezien of ervaren heeft dat iemand
onterecht online gekwetst werd. Ook geeft vier op de tien ondervraagden aan zelf weleens een nare reactie te hebben
ontvangen. Toch komen we niet in actie. Slechts de helft geeft aan bekenden, vrienden en familie aan te spreken op het
onlinegedrag – en bij vreemden gaat maar 21% het gesprek aan. Ook ander pro-sociaal gedrag, zoals actief mensen
verdedigen en steunen, of ingrijpen als er een ruzie dreigt te ontstaan zien we te weinig. Dat kan beter! En dat ‘beter’ begint
met bewustwording, ook bij de jongste leeftijdsgroepen in de basisschool.
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7) JEUGDBURGMEESTER HIJST REGENBOOGVLAG
Het is alweer een tijdje geleden sinds ik iets in het
Bongerdnieuws heb geschreven. Sinds de vorige keer zijn er veel
officiële momenten geweest waar ik mijn steentje namens de
kinderen van Leusden aan heb bijgedragen zoals bij de Pride
dag op 11 oktober. Coming out day is een speciale dag voor
LHBTI+ ers dan hijsen we de regenboogvlag om te laten zien dat
je jezelf mag zijn in onze gemeente. We zijn allemaal anders en
dat mag. Het is belangrijk dat we onszelf kunnen zijn, zonder dat
er vervelende dingen tegen ons worden gezegd. En dat we voor
elkaar opkomen als we zien dat iemand iets onaardigs zegt
tegen een ander. Op sommige plekken in de wereld mag je
jezelf niet zijn. Hier in Nederland wel en dat vierden we toen.
Het is belangrijk dat we hier ook op andere dagen bij stilstaan.
Roan (groep 8) jeugdburgemeester Leusden.

8) GELDSTRESS EN ARMOEDE
De hoge inflatie en de stijgende energiekosten zorgen voor een toename in geldstress en armoede. Steeds meer gezinnen
hebben moeite met rondkomen. Uit gesprekken met verschillende ouders komt naar voren dat dit helaas ook gezinnen
betreft bij ons op school, we hebben geen beeld van de omvang van dit probleem. Daarom besteden we er in dit
Bongerdnieuws aandacht aan.
Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hoewel wij als school geldstress of armoede niet
(alleen) kunnen oplossen, kunnen zij er wel aan bijdragen dat elke leerling wordt gezien, kan meedoen en toekomstkansen
krijgt in een veilige en stimulerende leeromgeving. Bovendien kunnen wij als school waar mogelijk ook bijdragen aan een
meer stabiele en ondersteunende leefwereld thuis en buiten school.
Via Lariks in Leusden kunt u eventueel in aanmerking komen voor diverse vergoedingen, zoals sport, hobby, de voedselbank
en de verjaardagsbox. Kijkt u eens op de website 'rondkomen in Leusden'.
Helaas is er voor veel vergoedingen een specifieke inkomensgrens nodig, juist nu door de stijgende energiekosten en de
inflatie merken we dat gezinnen die net boven de inkomensgrens moeten rondkomen het extra lastig hebben. U kunt altijd
contact opnemen met de directeur of de Intern Begeleider om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Uiteraard gaan
wij discreet om met uw ondersteuningsvraag. We kunnen bijvoorbeeld (deels) de typecursus voor uw kind betalen uit de
'sociale pot', een traktatie mee bekostigen of het kado bekostigen voor uw kind voor het sinterklaaslootje. De ouderraad
kan een verjaardagskado verzorgen of kleding voor u verzamelen (uiteraard blijft u anoniem). Ook kunnen wij u in contact
brengen met iemand bij Lariks die samen met u mogelijkheden kan bekijken voor ondersteuning.
Daarnaast zijn er allerlei initiatieven in de omgeving die duurzaam en kostenbesparend zijn, hieronder enkele voorbeelden,
u kunt op de link klikken om direct op de juiste pagina te komen:
Krijg de kleertjes - de Glind - kleding ruilen.
Gratis af te halen in Leusden.
Aanbieden of gratis afhalen in Leusden: Elkaar helpen. samen sterk en dat zonder geld!
Kent u nog meer initiatieven uit de omgeving? Wij horen het graag!
Een bijdrage doen voor de sociale pot?
We worden heel blij wanneer u een donatie doet in onze 'sociale pot' zodat wij hier kinderen van de Bongerd die dit nodig
hebben blij mee kunnen maken. Dat kan door een door u gekozen bedrag over te maken op: NL92 INGB 0002 6261 91, t.n.v.
Ouderraad OBS de Bongerd, te Leusden onder vermelding van: bijdrage sociale pot.
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9) WAT GEBEURT ER IN DE SCHOOL?
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.
BEWUST
De leerlingenraad bestaande uit 8 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 is inmiddels twee keer bij elkaar gekomen. De eerste
bijeenkomst heeft Esther (directeur) de missie en visie van de school gepresenteerd aan de kinderen. De kinderen kregen
daarna de opdracht mee om de missie en visie van de school aan de klas te presenteren en daarna met behulp van een
werkvorm met de eigen klas te spreken over 'wat zien we al terug in de school/wat gaat goed?' en 'wat kan er nog beter
worden'? Tijdens de tweede bijeenkomst zijn we gestart met inventariseren wat er al goed gaat. De volgende bijeenkomst
staat 'wat kan er nog beter?' op de planning. Uiteraard gaan we daarna ook met elkaar speerpunten formuleren om de missie
en visie helemaal waar te maken in de school!
SPORTIEF
De kernwaarde 'Sportief' heeft niet alleen te maken met sportiviteit tijdens het sporten maar we willen kinderen ook leren hoe
ze sportief kunnen zijn. Daarom vinden we een rijk aanbod belangrijk. De Spacebuzz heeft het aanbod in de groepen 7 en 8
voor de herfstvakantie flink verrijkt! De groepen werkten enkele weken aan een project over ruimtevaart en duurzaamheid en
tot stot kwam er een gigantische raket op school, de kinderen mochten allemaal in de speciale Spacebuzz raket en hier werd
door middel van een VR-bril een ruimtereis gesimuleerd. Voor alle kinderen (en leerkrachten!) een hele bijzondere ervaring om
je zo ontzettend nietig te voelen in de ruimte en vooral om vanaf een afstand te kijken naar wat er in de wereld gebeurt, zoals
de opwarming van de aarde en ontbossing van regenwouden. Hopelijk kunnen we dit project over twee jaar herhalen!

DOELGERICHT
In de groepen 3 t/m 8 is de week voor de herfstvakantie of de week na de herfstvakantie een automatiseerweek geweest
voor het vak rekenen. Gedurende deze week hebben de leerkrachten de methodelessen aan de kant gelegd en tijdens de
rekentijd allerlei activiteiten en opdrachten aangeboden om het automatiseren te oefenen. Bij automatiseren oefent een kind
om kennis of vaardigheden op te halen zonder lang nadenken. Een voorbeeld hiervan zijn het inoefenen van de tafels van
vermenigvuldiging. Of het veelvuldig toepassen van een rekenstrategie, zoals onder elkaar optellen.
Het automatiseringsproces verloopt geleidelijk. In eerste instantie zal een leerling een som bewust aanpakken en stap voor
stap nadenken. Daarna maakt hij de som steeds sneller en gaat het steeds meer automatisch. De laatste stap is het
integreren van het geleerde in andere vaardigheden.
We gebruiken hierbij allerlei spellen van 'Met Sprongen Vooruit' en het digitale oefenprogramma Bareka. Klassikaal werden er
diverse bewegend leren activiteiten ingezet. In onderstaand figuur ziet u het rekenmuurtje (u kunt op de afbeeldingen klikken
voor een vergrootte versie). Dit rekenmuurtje staat centraal bij het automatiseren. In groep 3 wordt het fundament gelegd
(onderste gedeelte) en stap voor stap leren de kinderen nieuwe bouwstenen aan die steeds verder geautomatiseerd worden,
in groep 8 hopen we dat er bij elk kind een stevig muurtje staat!
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10) DIERENVALLEI
De herfst is begonnen en ook bij de Dierenvallei is dat goed te merken. Alle
appels zijn van de bomen gevallen en de bladeren volgen in rap tempo.
Inmiddels zijn de kalfjes, Cato en Pietje, terug naar Zorgboerderij Groot
Kootwijk in Barneveld waar ze samen met de andere koeien binnenkort weer
op stal gaan voor de winter.
Het geitenbokje Spike mocht pas geleden eindelijk bij Roosje en Lotte in het
hok erbij en ze lijken het allemaal goed met elkaar te kunnen vinden. We
hopen dan ook eind maart 2023 prachtige babygeitjes te mogen
verwelkomen op de Dierenvallei!
Vlak voor de herfstvakantie heeft de Dierenvallei zich officieel aangesloten bij
de kinderboerderijen die zich inzetten voor een rookvrije generatie, de gehele
Dierenvallei is nu volledig rookvrij en dat laten we zien door middel van de
borden die geplaatst zijn bij beide ingangen van de Dierenvallei.
Ten slotte willen we alle hulpouders bedanken voor hun enthousiasme en inzet,
met 15 nieuwe aanmeldingen kunnen we niks anders zeggen dan hoe
geweldig blij wij zijn met al jullie hulp en inzet! Toppers!

11) KORT-KORT-KORT
De haag aan de Asschatterweg, die het trottoir scheidt van de school, is onlangs gedeeltelijk vernieuwd. Wilt u bij het
ophalen van uw kind(eren) gebruik maken van de wandelpaden en niet door de heg lopen? Binnenkort plaatst de
gemeente paaltjes met ijzerdraad langs de heg.
Helaas is er nog geen nieuwe notulist gevonden voor de MR. Heeft u interesse dan horen wij dat graag! U kunt een mail
sturen naar mrbongerd@bongerdleusden.nl of even contact opnemen met de directeur.
Om de twee jaar vindt er een tevredenheidsonderzoek onder alle ouders van Stichting Voila plaats. We zetten dit
onderzoek uit omdat we graag van u als ouder vernemen hoe u onze school in al zijn facetten vindt. Met de uitkomst van
de digitale vragenlijsten proberen we zaken die voor verbetering vatbaar zijn ook te verbeteren. Het onderzoek ontvangt
u via de mail rond 21 november.
We komen er regelmatig achter dat niet alle contactgegevens correct in onze administratie staan. Wilt u wijzigingen
doorgeven aan de administratie of dit zelf wijzigen in het Parnassys ouderportaal? In het ouderportaal kunt u ook de bij
ons bekende gegevens inzien.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 6 december 2022.
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