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Maandelijkse nieuwsbrief van Openbare Basisschool de Bongerd

1) VOORWOORD
Beste ouders/verzorgers,

Na een weekje vakantie zijn we deze week weer van start gegaan op de Bongerd! Ik kijk terug op twee maanden (januari en
februari) waarin hard gewerkt is door zowel de kinderen als het team. De rapporten zijn mee naar huis gegaan en we vonden
het fijn om veel ouders en verzorgers te ontmoeten tijdens de rapportgesprekken. De afsluiting van ons kunstproject, de
donderdag voor de voorjaarsvakantie, was geweldig. Glimmende ogen van trots! Niet alleen bij de kinderen, maar zeker ook bij
mijn collega's en bij mijzelf. Geweldig dat we zoveel creativiteit met elkaar kunnen neerzetten en dank aan u voor het
bewonderen!

In de maand maart brengen veel groepen een bezoek aan een museum of voorstelling. Fijn dat we alle kinderen kennis kunnen
laten maken met het culturele aanbod in de omgeving. 
In april staan er weer schoolbrede activiteiten gepland, zoals de paasviering en de Koningsspelen, daarover informeren wij u
op een later moment. 

                       Veel leesplezier gewenst!

                                                Met vriendelijke groet, 
                                                       Esther Dubbeld     
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DEZE MAAND:
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2) PROJECT KUNST
Een foto impressie van de afsluiting van het thema 'kunst' op donderdag 23 februari 2023. In elke groep waren
prachtige kunstwerken te bewonderen, in de centrale ruimtes de creaties gemaakt tijdens de workshops en een
compilatie van de danslessen. Aan het einde van de middag konden we genieten van een optreden van de band van
meester Jasper: Torenhoog! Dank voor uw bezoek aan ons museum, we hopen dat u net zo genoten heeft als wij!

M A A R T  2 0 2 3

3) OUDERBETROKKENHEID BIJ KWINK
 
Vandaag (dinsdag 7 maart) heeft het oudste kind uit elk gezin de Kwink Koelkastposter mee
naar huis gekregen. Kwink brengt vier keer per schooljaar de Koelkastposter uit speciaal voor
ouders/verzorgers en kinderen thuis. De Koelkastposter brengt u als ouder/verzorger met uw
kind(eren) 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 emoticons 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.
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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. 

BEWUST
De vrijdag voor de voorjaarsvakantie vierden alle juffen 
en meesters tegelijk hun verjaardagen. In de meest 
prachtige outfits kwam het Bongerdteam naar school 
en wat ontzettend leuk dat er ook zoveel kinderen 
verkleed waren. In (bijna) alle groepen werden er 
spelletjes gedaan, taart gegeten, gedanst en gezongen. 
Het was een hele gezellige dag! 
De groepen 4 t/m 8 speelden met elkaar het chaosspel. 
Leuk om de kinderen gemixt actief bezig te zien!

4) WAT GEBEURT ER IN DE SCHOOL?

Tafelsommen uitrekenen en daarna het kaartje op de juiste plek in het
(lege) 100 veld leggen.
Oefenen met het maken van sprongen van 2, 5 en 10. 
Een ander kind instructies geven en op deze manier 'programmeren' aan
den lijve ondervinden.
Spellingwoorden bij de goede categorie leggen. 
Woordsoorten orden en sorteren.
Werkwoorden vervoegen.
Een reeks van vormen maken en het patroon steeds terug laten komen. 

DOELGERICHT
In de bovenbouw heeft de weektaak een update gekregen. Eerder konden
kinderen al op hun weektaak aangeven wanneer ze hun werk van plan zijn
te gaan maken (plannen) en gaven ze aan wanneer ze het werk hadden
afgerond (aftekenen). De wens was om meer focus aan te brengen op het
daadwerkelijke beheersen van het lesdoel in plaats van alleen het afhebben
van de taak. Daarom staan de lesdoelen nu onder de taak beschreven.
Lesdoelen zorgen niet alleen voor meer bewustwording, maar leerlingen
ontwikkelen ook meer zelfregulatie. Daarnaast geven ze de leerkrachten
houvast om effectieve feedback te geven, gericht te differentiëren en
leerlingen meer verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces.
Kinderen worden zich meer bewust wat ze leren en waarom ze bepaalde
lesstof oefenen. 

SPORTIEF
Heeft u ze al gezien de 100 velden op het schoolplein achter de school?
Onze conciërge Pascal heeft vier 100 velden gemaakt waardoor we allerlei
bewegend leren activiteiten in de buitenlucht kunnen uitvoeren. Veel
groepen hebben hier de afgelopen weken al gebruik van gemaakt! Een
impressie van activiteiten:

We hopen op veel droge dagen zodat we binnen en buiten en stil zitten en
bewegen goed kunnen afwisselen!



M A A R T  2 0 2 3

BONGERDNIEUWS PAGINA 4

5) SJORS SPORTIEF
Dit voorjaar is er voor de 2e keer een aanbod van Sjors Sportief in de
gemeente Leusden. Dat betekent dat - net als vorig jaar - ruim 2000
kinderen de kans krijgen om kennis te maken met het sport- en
beweegaanbod in Leusden, Achterveld en Stoutenburg. We nodigen alle
kinderen van harte uit om ook dit jaar weer mee te doen aan dit leuke
project!

In ruim 100 gemeenten in Nederland zorgt Sjors Sportief (een product van
Cultuur- en Sportstimulering Nederland) er elk jaar voor dat
basisschoolleerlingen kennismaken met het complete sportaanbod bij hen
in de buurt. Met Sjors Sportief bereiken we dat kinderen op
laagdrempelige wijze in aanraking komen met diverse vormen van sport en
beweging in de gemeente Leusden. Belangrijk voor hun motorische en
mentale ontwikkeling en een mooie manier om hun talent te ontdekken.

Op woensdag 8 maart 2023 ontvangen alle kinderen van Atria het
kleurrijke ‘Sjorsboekje’ van de enige echte Sjors-mascotte!
In deze ‘bewaargids’ vinden de kinderen allerlei sport- en
beweegactiviteiten waaraan zij kunnen deelnemen. 

De kinderen kunnen het boekje vervolgens thuis met u doornemen en zich
direct inschrijven voor een of meer activiteiten via Leusdeninbeweging.nl!

Vanuit Lariks ben ik de consulent betrokken bij de school van uw kind.
Graag stel ik mijzelf even voor. Ik ben Jasper Baas, getrouwd en vader
van 2 zonen. Ik ben jeugdconsulent bij Lariks en ben verbonden aan
zowel de Bongerd als KLA4. Elke vierde dinsdag van de maand heb ik
van 14.00-16.00 op Atria inloopspreekuur. U kunt mij dan vinden in de
directiekamer van de Bongerd (begane grond). U kunt altijd bij mij
binnen komen lopen met opvoedingsvragen of wanneer u zoekt naar
passende begeleiding voor uw kind. Ook als u geen vraag heeft, maar
behoefte heeft aan een luisterend oor bent u van harte welkom. Ik sta
graag voor u klaar. En ook jullie kinderen zijn extra welkom, om even
langs te komen, voor een praatje! Het kan ook zijn dat ik aansluit bij
een gesprek met school, om mee te denken wat er mogelijk is in
Leusden, als u en school dit prettig vinden. 

Dinsdagen die ik op school aanwezig ben: 
28 maart
18 april
23 mei 
27 juni

Groetjes, Jasper

6) CONSULENT LARIKS

https://www.cultuurensportstimulering.nl/Leusden-2022-2023/#page=1
https://www.leusdeninbeweging.nl/
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In verband met de lange termijn planning willen wij u verzoeken om via de mail de geboortedata door te geven van
nog niet schoolgaande broertjes en zusjes. Dit kunt u sturen naar info@bongerdleusden.nl

Woensdag 22 maart is er een studiedag. De kinderen zijn deze dag vrij. In de ochtend bespreken we de stand van
zaken rondom diverse ontwikkelingen met elkaar. In de middag hebben we samen met het team van KLA4 een
teamscholing over muziekonderwijs. 

Tijdens de studiedag op 22 maart s het mogelijk om gebruik te maken van het opvang aanbod van Skillz United. Zie
hiervoor de advertentie op de volgende pagina. 

Op dinsdag 28 maart staat de volgende koffie-ochtend gepland met het thema leesonderwijs. Marleen (IB-er) en
Esther (directeur) vertellen u graag over onze doorgaande lijn technisch- en begrijpend leesonderwijs op de
Bongerd. Ook staan zij stil bij het thuis oefenen en stimuleren van lezen. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te
stellen. U kunt zich aanmelden via de Parro kalender. 

Het volgende Bongerdnieuws verschijnt op dinsdag 4 april 2023. 
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8) KORT-KORT-KORT

9) ZWEMVIERDAAGSE
Van dinsdag 14 maart t/m vrijdag 17 maart vindt
er van 18.15 uur - 20.00 uur weer de
zwem4daagse van Leusden plaats in zwembad
de Octopus voor de leerlingen vanaf groep 3
met minimaal een B-zwemdiploma.
Vrijdagavond is er aansluitend discozwemmen.
De kosten bedragen € 12,50. Reserveer alvast
via de QR-code of koop een kaartje bij de kassa
van het zwembad.

7) NIEUWS UIT DE DIERENVALLEI
Wist u dat varkens een hele gevoelige huid hebben? Deze wordt snel erg
droog waardoor jeuk kan ontstaan. De varkens van de Dierenvallei
worden daarom gewassen met speciale havershampoo. Afgelopen week
was het zover en hun plakkerige, donkere vacht ruikt weer fris en ziet er
weer prachtig uit!
Sinds een paar weken heeft de Dierenvallei een nieuwe bewoner; een
Franse hangoor konijn genaamd James! James is nog geen jaar oud en
een heel groot en lief konijn dat ervan houdt om geaaid te worden. Heel
enthousiast komt hij naar je toe als je zijn hok in stapt, voor sommige
kinderen is dat een beetje spannend, maar al gauw merken ze dat
James geen kwaad in de zin heeft. Hij geniet juist van alle aandacht die
hij krijgt! James zit samen met konijn Coco binnen in de stal tot het weer
wat warmer wordt, daarna zal hij buiten een plekje krijgen.
De nachtvorst is pas net weer voorbij, maar binnenkort wordt het echt
tijd om de vlindertuin en moestuin in te zaaien. Heeft u nog fruit, groente
of bloemenzaadjes liggen die u niet gaat gebruiken? In de school, voor
de administratie staat een doos waar u deze zaadjes kunt achterlaten
voor de vlindertuin en moestuintjes bij de Dierenvallei. Bij voorbaat
hartelijk dank!
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