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Maandelijkse nieuwsbrief van Openbare Basisschool de Bongerd

1) VOORWOORD
Beste ouders/verzorgers,

De afgelopen weken hebben er veel activiteiten plaatsgevonden. De kinderen hebben genoten van een geweldig
Sinterklaasfeest en we hebben voor het eerst de Feestdagen Swap georganiseerd. De leerkrachten hebben met u een
voortgangsgesprek gevoerd over (en in de bovenbouw met) uw kind. Ook mochten Marleen (intern begeleider) en ik
verschillende ouders en verzorgers ontmoeten tijdens de koffie ochtend over sociaal emotioneel leren. U leest het al, een
hoop ontmoetingsmomenten op onze fijne school. 

We doen het samen! En we blijven dat doen! Juist in deze tijden dat sommige gezinnen het zwaar hebben is het belangrijk
om oog en oor voor elkaar te hebben. Een praatje, een glimlach, even onthaasten en ontmoeten doen er toe. 

Ik hoop u allemaal te zien langs onze verbindende lichtjesroute op donderdag 22 december. Terwijl de kinderen genieten
van het kerstdiner in de groep kunt u als ouders en verzorgers elkaar ontmoeten op het plein. Wij zorgen voor de lichtjes en
de muziek, samen maken we de verbinding! Laten we elkaar zien, horen en ontmoeten!

                                   Met vriendelijke groet, 
                                        Esther Dubbeld     
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DEZE MAAND:



2) TERUGBLIK ACTIVITEITEN
Feestdagen Swap
Deze “ruil”/”wissel” beurs was een mooi succes. Er was ontzettend veel aan mooie spullen ingeleverd en later van
eigenaar gewisseld. Velen hebben hun hulp spontaan aangeboden en het is een mooi geheel geworden. Onze dank gaat
dan ook uit naar iedereen die hier zijn/haar schouders onder heeft gezet. We zijn voornemens volgend jaar de Swap
opnieuw te organiseren in november. 

Sint
Ook de Sintviering was op 5 december erg geslaagd. Sint kwam met vele Pieten onze school bezoeken. De jongste
kinderen brachten allemaal een bezoek aan de Sint en verrasten hem met liedjes en dansjes. De oudere kinderen verrasten
elkaar met prachtige surprises en mooie gedichten én ontvingen van de Sint ook nog een klassencadeau. Dank aan de
ouderraad, (hulp)pieten, Sinterklaas om dit geweldige feest voor ons mogelijk te maken!
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4) ATRIA IN ACTIE VOOR HET VERGETEN KIND
Samen met basisschool KLA4 zamelen we van 12 t/m 22 december lege plastic
flessen in voor “Het vergeten kind”. “Het vergeten kind” is dit jaar het goede doel van
Serious Request - Het Glazen Huis, dat dit jaar in Amersfoort staat. Elke ochtend kunt
u uw lege plastic flessen inleveren in de boodschappenkarretjes voor de school. Het
statiegeld bedrag van de ingeleverde flessen komt geheel ten goede aan de Serious
Request actie. 
Tijdens de kerstviering, op het plein bij de ouders kunt u ook voor uw drankje een kleine
bijdrage doneren voor dit goede doel. 
Wilt u een extra gift doen? Dat kan via de speciale actiepagina. Op deze pagina
wordt vanaf 12 december bijgehouden hoeveel geld er is opgehaald. In alle groepen
zal, (uiteraard passend bij de leeftijd) gesproken worden over “Het vergeten kind”. 

Op vrijdag 23 december zullen de directeuren het totaalbedrag overhandigen bij het
Glazen Huis in Amersfoort, dit zal worden gefilmd en gedeeld in de groepen. 
We hopen met elkaar een heel mooi bedrag te kunnen inzamelen. Helpt u mee?

3) KERST 2022 OP DE BONGERD
Vorige week heeft u via Parro alle informatie ontvangen over de kerstviering. Het beloofd een sfeervol feest te worden!
Hieronder nog even samengevat in schema:

https://www.npo3fm.nl/nieuws/3fm-serious-request/5588838b-f97d-49f0-930e-135570a25625/3fm-serious-request-komt-in-actie-voor-het-vergeten-kind
https://www.npo3fm.nl/kominactie/acties/atria-voor-het-vergeten-kind
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Kinderen leren en ontwikkelen zich op school, maar het is ook belangrijk dat u als ouder/verzorger thuis aandacht besteed
aan het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind. Weet u bijvoorbeeld waar uw kind op school mee bezig is? Wat uw kind
heeft geleerd of waar uw kind moeite mee heeft? Betrokken ouders dragen in grote mate bij aan de ontwikkeling van ieder
kind. Op de Bongerd besteden we op diverse manieren aandacht aan ouderbetrokkenheid, zodat u zelf een keuze kunt
maken in de mate die u betrokken kunt en wilt zijn bij de ontwikkeling van uw kind. Naast de oudergesprekken,
communicatie via Parro vanuit de leerkracht (bijvoorbeeld groepsberichten) en het Bongerdnieuws organiseren we ook
koffieochtenden. Mooi te zien dat de opkomst tijdens de koffieochtenden steeds groter wordt! 

Onderstaande informatie delen we met u omdat we hier wensen/vragen over hebben gekregen van verschillende
ouders/verzorgers. We hopen dat deze informatie uw betrokkenheid bij ons onderwijs verder vergroot.
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Kwink - sociaal emotioneel leren
Vandaag heeft uw (oudste) kind voor de eerste keer een gedrukte koelkastposter mee naar
huis gekregen. Vier keer per jaar komt er een koelkastposter uit passend bij de Kwink-lessen
die gegeven worden in de klas.  Kwink is de methode die wij gebruiken voor sociaal-
emotioneel leren (SEL), De Koelkastposter brengt ouders met kinderen in gesprek. Rondom de
woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in een aantal spreekwolkjes het thema van elke les kort
samengevat.’ Dan weet u als ouder waar uw kind het op school over gehad heeft en kunt u
hen daar ook naar vragen. U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster,
met daaronder de emotie die bij de uitdrukking hoort. Die emotiewoorden bieden de
mogelijkheid om met de kinderen over hun en uw emoties te praten. Onder de kopjes ‘Samen
bespreken’ staan drie stellingen. Hoe wordt daar thuis over gedacht? En omdat sociaal-
emotioneel leren (want daar is de methode Kwink voor) meer is dan alleen praten, vindt u ook
altijd een aantal doe-opdrachten op de poster. Die passen bij de thema’s van de lessen. Wij
hopen dat de Koelkastposter bijdraagt aan een positieve en open communicatie thuis. 

Rekenen
Na aanleiding van de koffieochtend over rekenen delen wij met u een document over de
strategieën uit onze rekenmethode. De ouders op de koffieochtend vroegen of het
mogelijk was een uitwerking van een aantal strategieën, die bij rekenen gebruikt worden,
te ontvangen. In de bijlage vindt u van de rekenmethode Pluspunt daarom de
belangrijkste basis- en varia strategieën per leerjaar. Hierin staat stapsgewijs uitgelegd
hoe we bepaalde somtypes uitleggen en oplossen. Basisstrategieën leren wij alle
leerlingen aan en gebruiken uiteindelijk alle leerlingen. De variastrategieën worden als
uitbreiding aangeboden, maar hoeven niet door alle leerlingen te worden
beheerst/toegepast. Wellicht kan dit document ondersteunen wanneer u uw kind helpt
met het maken van huiswerk of het oefenen van rekenen. 

Spelling
Vanuit een aantal ouders ontvingen wij een vraag met betrekking tot de regels van spelling.
Op onze website vindt u voor elke groep van de spellingsmethode Staal een overzicht van
de categorieën en regels. Deze categorieën en regels krijgen de kinderen vanaf groep 3
t/m 8 aangeleerd, om zo goed te leren spellen. Wellicht kunnen de documenten u
ondersteunen wanneer u uw kind helpt met het maken van huiswerk of het oefenen van
spelling. 

Alle documenten zijn ook terug te vinden op onze website. Vraag gerust de leerkracht van
uw kind om een uitleg of toelichting als daar behoefte aan is. 

https://bongerdleusden.nl/docs/Kwink_Koelkastposter-2022-2023_nr2.pdf
https://bongerdleusden.nl/docs/Rekenen_basis_en_variastrategie%C3%ABn_Pluspunt.pdf
https://bongerdleusden.nl/docs/Rekenen_basis_en_variastrategie%C3%ABn_Pluspunt.pdf
https://bongerdleusden.nl/CMS/Documenten/show.do?ctx=1093%2C3111&anav=3112
https://bongerdleusden.nl/CMS/Documenten/show.do?ctx=1093%2C3111&anav=3112
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Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, aardbeien en mandarijn.
Gedroogd fruit, zoals een doosje rozijnen of een paar abrikozen of dadels.
Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes.
Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd of een volkoren mueslibol.

Vorig schooljaar hebben wij onder onze ouders/verzorgers een vragenlijst uitgezet rondom bevordering gezonde voeding,
onder andere het stimuleren van het eten van een gezond 10 uurtje en het drinken van water. De antwoorden hebben veel
input gegeven voor het opstellen van een beleidsplan rondom 'Gezonde voeding'. Stap voor stap implementeren we dit
beleidsplan. Het plan is besproken in de medezeggenschapsraad en binnen het schoolteam. Met dit plan willen we
uitstralen dat wij gezonde voeding belangrijk vinden en gezonde voeding stimuleren voor onze leerlingen. We hopen dan
ook dat u als ouder dit plan ondersteunt. Wij willen zeker niet op de stoel van u als opvoeder gaan zitten maar wel met u
samenwerken om onze leerlingen gezond te zien opgroeien. 

Met ons beleid op 'Gezonde voeding' proberen wij vorm te geven aan het waarmaken van onze missie. Kinderen brengen
een groot deel van de dag op school door. Wat er op school gegeten en gedronken wordt is mede bepalend voor de
gezondheid van de kinderen. De school als leeromgeving heeft hier, naast ouders, ook een verantwoordelijkheid in. We
willen zorgzaam zijn voor onze leerlingen. Bovendien; gezonde leerlingen presteren beter! Een gezond voedingspatroon,
met gebruik van gezonde producten, levert de voedingsstoffen die belangrijk zijn voor een gezonde groei en ontwikkeling. 

Vanaf 1 januari 2023 starten we met een 'gezond 10-uurtje'. Hierbij geven wij als school de volgende richtlijnen mee:

Drinken:
Kinderen drinken op school water. We vragen ouders geen limonade, frisdranken, sportdranken en vruchtensappen mee te
geven omdat ze erg veel suiker bevatten. Op het leerplein bovenbouw is een watertappunt aanwezig om een waterfles bij
te vullen. Dit kan ook in de keuken in het hoofdgebouw en bijgebouw. 
Wanneer kinderen geen water lusten stimuleren we ouders te kiezen voor een gezond alternatief, zoals water met een
smaakje (waterdrops) of geur (air-up), thee zonder suiker of melk. Voor andere gezonde alternatieve staan wij ook open. 

Eten:
De kinderen eten elke dag een gezond tien-uurtje. We vragen ouders om geen koek, snoep 
of chips mee te geven. Geschikt vinden wij bijvoorbeeld: 

Op de eerste schooldag van 2023, maandag 9 januari, krijgt elk kind een stuk fruit 
van de school om het nieuwe jaar gezond te starten!

Vanaf schooljaar 2023-2024 bouwen we de richtlijnen verder uit met een gezonde
lunch en traktaties. 
Het complete beleidsplan is terug te vinden op onze website.

 

Wij zijn uitgenodigd om in de Jeugdgemeenteraad geïnstalleerd te worden. 
Maandag 21-11-2022 zijn wij geïnstalleerd bij de Jeugdgemeenteraad. De 
burgemeester was erg aardig. Eerst moesten wij beloven dat wij ons best gaan 
doen in Jeugdgemeenteraad. Daarna mochten wij vragen stellen aan de 
Burgemeester. Onze vragen waren heeft u vroeger ook in Jeugdgemeenteraad 
gezeten? En Kunnen we in Leusden nog meer doen voor natuur en milieu
behoud? Daarna ging de voorzitter van jeugdgemeenteraad het thema vertellen en dat is buitenspeelplaatsen in Leusden
verbeteren zodat het voor iedereen leuker is en mensen meer gaan buitenspelen. daarna werden er foto’s gemaakt (wel
duizend). Als laatste kregen we een opdracht: we moeten een voorstel maken over buitenspeelplaatsen in Leusden. Die
wordt dan voorgesteld aan de volwassenen gemeenteraad.

--> Klik op de foto voor een link naar het artikel in de Leusderkrant. 

6) INSTALLATIE JEUGDGEMEENTERAAD
Geschreven door: Myrte en Maike uit groep 7

7) GEZOND 10-UURTJE
 

https://bongerdleusden.nl/CMS/Documenten/show.do?ctx=1093%2C3111&anav=3112
https://www.leusderkrant.nl/lokaal/politiek/878628/burgemeester-installeert-jeugdgemeenteraad
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De winter komt eraan. De nachten worden kouder en de eerste bevroren drinkbakken zijn
gespot op de Dierenvallei. De schapen hebben hun dikke jas al aan en hebben helemaal
geen last van de kou, ze blijven rustig in de regen lopen en schudden zich af en toe uit. De
geiten daarentegen hebben een hekel aan de regen en zijn blij dat ze niet onder hun
overkapping vandaan hoeven om te eten als het regent. Ook kunnen ze zelf kiezen of ze
binnen of buiten zijn.
Onze 3 varkentjes lijken ook geen last van de kou en regen te hebben, net als de schapen.
Echter hebben ze geen dikke wollen jas en daarom blijven ze na het voeren in de middag,
in de stal tot de volgende ochtend.
Wanneer het straks echt hard gaat vriezen, gaan in de stal de kachels aan om te zorgen
dat de dieren in de stal zo min mogelijk last van de hevige vrieskou hebben.
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team de Bongerd

9) NIEUWS VAN DE DIERENVALLEI
Door: Irene de Moree (beheerder Dierenvallei)

De kerstvakantie start op vrijdagmiddag 23 december om 12 uur. De kinderen zijn dus 's middags vrij!
Woensdagmiddag 4 januari (tijdens de kerstvakantie) doet de Bongerd met twee teams mee aan het
basketbaltoernooi in de Korf! We hopen op veel supporters om onze sportieve leerlingen aan te moedigen! 
Maandagavond 6 februari organiseren beide scholen en de kinderopvang van gebouw Atria een ouderavond rondom
het thema 'burgerschap'. Centraal staat ontmoetingsleren, spel en mediawijsheid. U ontvangt nog meer informatie. Het
belooft een inspirerende avond te worden, reserveert u dit alvast in uw agenda?
Op vrijdag 10 februari staat de volgende studiedag gepland. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 
De volgende koffieochtend staat gepland op donderdag 16 februari 2023 om 8.30 uur. Het thema is ons cito
leerlingvolgsysteem. Via Parro delen wij nog meer informatie over de inhoud van deze ochtend. 

Het volgende Bongerdnieuws verschijnt op dinsdag 7 februari 2023. 

 
10) DATA OP EEN RIJTJE:

Het afgelopen jaar hebben we op Atria een sponsoractie gehouden voor de Dierenvallei tijdens het Atria eindfeest. Het
was een grote opkomst, maar ook een grote opbrengst. U, als ouder, heeft maar liefst ruim 5900 euro bijeengebracht. Dat
is geweldig voor de Dierenvallei. Dieren en medewerkers zijn u zeer dankbaar. U begrijpt dat er wat extra geld is
overgebleven. Dat schenkt de Dierenvallei weer terug aan de school en aan de kinderen. Dus ontvangen de scholen samen
2500 euro. 

We hadden al met elkaar afgesproken dat, als er iets over zou blijven, de scholen ieder 500 euro zouden gebruiken voor
aanvullingen in de schoolbibliotheek. Dus dat is een heel fijne investering om het lezen nog meer te stimuleren. 
De 1500 euro die dan nog overblijft willen gebruiken om “Makerspace” verder vorm te geven. Vanuit beide scholen hebben
we ook al geld hiervoor gereserveerd in de begroting voor komend jaar. Onderwijs is onder andere goed leren lezen en
rekenen maar omdat we een zo breed mogelijke basis mee willen geven werken we ook aan probleemoplossend vermogen,
denken in stappen, met handen doen etc. Makerspace is een ruimte die we multidisciplinair gaan inrichten maar waar we
met kinderen werken aan het creëren van iets. We werken aan techniek, programmeren, handvaardigheid en/of dans en
drama. U begrijpt dat we daar veel voor moeten aanschaffen en zijn dus heel blij met een extraatje om een start te kunnen
maken met de aanschaf van materialen. 

8) OPBRENGST ATRIA EINDFEEST


