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1) VOORWOORD
Beste ouders/verzorgers,

Inmiddels is het alweer juni. Elk jaar verbaas ik mij er weer over hoe snel een schooljaar voorbij gaat. Deze laatste periode
staat, naast de verschillende lessen, in het teken van afronden, terugkijken, feesten en vieringen en vooruit kijken.

Samen met het team hebben we de afgelopen studiedag teruggeblikt op de schoolontwikkeling van dit schooljaar. Met trots
kan ik zeggen dat we hele mooie stappen hebben gezet het afgelopen jaar om de kwaliteit van het onderwijs elke keer weer
nog iets beter te maken met elkaar en de professionaliteit en de samenwerking binnen het team te vergroten. We hebben ook
vooruit gekeken en de puntjes op de "i" gezet voor de organisatie van schooljaar 2022-2023.

De leerkrachten zullen de komende weken de leer- en ontwikkelresultaten van de leerlingen uit hun groep evalueren, rapporten
schrijven en de overdracht verzorgen naar de volgende leerkracht. Groep 8 gaat deze week op kamp en volgende week gaat
groep 3 t/m 7 op schoolreis. En... we kijken uit naar 1 juli: het Atria eindfeest. Twee jaar hebben we dit niet kunnen vieren dus
we zijn extra blij dat we een gezellig feestje kunnen gaan vieren met elkaar en hopelijk met veel zon!

Met vriendelijke groet,
Esther Dubbeld
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2) PENSIONERING JUF ELLY
Onze collega Elly zal na (bijna) 44 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs aan het einde van dit schooljaar met
pensioen gaan. Op vrijdag 17 juni zetten we haar de hele dag in het zonnetje, zodat zij met grote waardering van
kinderen, ouders en (oud)collega’s na dit schooljaar met pensioen kan gaan.
Het programma voor 17 juni is als volgt:

10.00 uur

Groep 3B gaat juf Elly thuis ophalen.

10.30 uur

Ontvangst juf Elly op school door alle groepen.

10.40 uur

Bongerdtheater speciaal voor juf Elly.
Ouders/verzorgers kunnen meekijken via livestream (link volgt via Parro).

12.00 uur

Groep 3B gaat lunchen met juf Elly.

13.30 -14.30 uur

Ouders/verzorgers kunnen informeel afscheid nemen van juf Elly.
locatie: kleuterplein de Bongerd. U bent van harte welkom!

16.00 uur

Receptie voor genodigden en team.

3) OUDERGESPREKKEN
Op vrijdag 24 juni ontvangen alle kinderen het rapport. Van 27 t/m 30 juni staat de
laatste ronde oudergesprekken gepland. Deze laatste ronde is facultatief. Dit betekent
dat u inschrijft voor een gesprek wanneer u specifieke vragen heeft om te bespreken. Het
kan ook zijn dat wij u uitnodigen voor een gesprek omdat we het van belang vinden nog
iets met u te bespreken voordat uw kind naar de volgende groep gaat.
Vanaf maandag 20 juni wordt de gespreksplanner open gezet in Parro zodat u zich kunt
inschrijven.
De gesprekken vinden live plaats op school.

4) OUDERS IN DE SCHOOL NA DE ZOMERVAKANTIE
Op dit moment komt u alleen naar binnen op school wanneer u een specifieke vraag heeft. We zijn voorzichtig geweest
met het opnieuw toelaten van alle ouders/verzorgers (hierna genoemd ouders) tegelijkertijd in de school.
De afgelopen periode hebben we binnen gebouw Atria met elkaar het gesprek gevoerd over het binnenkomen van
ouders in de groepen in de ochtend. We zijn van mening dat het veel rust geeft wanneer de ouders niet tot in de groepen
komen. We zien dat kinderen rustig starten met hun werk en makkelijker afscheid nemen. We vinden het ook belangrijk dat
u als ouder betrokken bent bij het leren en ontwikkelen van uw kind en toch de gelegenheid krijgt om in de groepen te
komen. Daarom passen we na de zomervakantie onze regels rondom binnenkomen van ouders in de groepen aan:

In de eerste week na de zomervakantie mogen de ouders hun kinderen tot in de groep brengen. Na deze eerste week
gaan de kinderen zelfstandig naar binnen en blijven ouders buiten.
In de week voorafgaand aan een vakantie mogen de ouders hun kind(eren) ook tot in de groep brengen. Zo kunt u
kijken wat er allemaal aan de muren hangt en eens naar een weektaak of in de schriften kijken.
Kinderen die voor het eerst op school komen mogen door hun ouders in hun eerste week ook tot in de groep worden
begeleid.
Daarnaast zullen de leerkrachten elke dag zoveel mogelijk bij de de ingang van hun lokaal staan. Mocht u als ouder
kort iets willen delen met de leerkracht dan kan dat op dat moment.
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5) CITO EINDTOETS EN KAMP GROEP 8
Twee weken geleden heeft de Bongerd de resultaten binnen gekregen van de CITO Eindtoets. Wij zijn ontzettend trots op
onze leerlingen en collega’s met de behaalde scores. Wat heeft iedereen zijn best gedaan de afgelopen schooljaren om
dit te bereiken. Dit jaar scoren wij iets onder het landelijk gemiddelde, maar veel belangrijker is dat onze leerlingen de
score hebben behaald die wij voorspeld hadden.
We hebben een gemiddelde behaald van 533,4 (landelijk gemiddelde: 534,8).

Vanaf nu wordt er minder naar het landelijk gemiddelde gekeken van één eindtoets maar naar een gemiddelde van de
laatste drie eindtoetsen. Hierbij wordt de Bongerd vergeleken met scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. Met
deze nieuwe weging scoort de Bongerd zoals verwacht mag worden:
Percentage minstens 1F gehaald (minimumniveau voor taal en rekenen): 97,1 % (vergelijkbare scholen: 96,7%).
Percentage minstens 2F/1S behaald (hogere niveau voor taal en rekenen): 65,7% (vergelijkbare scholen: 63,3%).

Alle kinderen zijn ingeschreven op een middelbare school naar keuze. Binnenkort vliegen ze uit…. Maar nu genieten we
nog even van onze kanjers en werken we samen onder andere nog naar een gave eindmusical toe en gaan we op kamp!

Van woensdag 8 t/m vrijdag 10 juni zal groep 8 op de fiets richting Austerlitz gaan. We verblijven daar in een kamphuis
en de omgeving biedt mogelijkheden voor veel leuke activiteiten.
De volgende collega's zullen met groep 8 mee op kamp gaan:
Marsha (leerkracht groep 8)
Jasper (leerkracht groep 7) - vervanging is gecommuniceerd via Parro.
Esther (directeur)
Rosanne (leerkracht groep 8) zal een deel aanwezig zijn.

6) ERRATUM STUDIEDAGEN 2022-2023
In de vorige nieuwsbrief hebben wij de studiedagen met u gecommuniceerd. Ons bestuur heeft helaas nog een studiedag
gewijzigd. Dit is een bestuursbrede studiedag voor alle scholen in Leusden. De eerste studiedag voor aankomend
schooljaar vindt daarom plaats op dinsdag 13 september i.p.v. maandag 12 september. Wilt u dit aanpassen in uw
agenda? Excuses voor deze wijziging. Een compleet overzicht kunt u vinden op onze website.

7) VERKEERSSITUATIE
Afgelopen week is er een artikel in de Leuderkrant verschenen over de kruising
Middenweg - Asschatterweg waar vanaf 10 juni de verkeerslichten anders
worden afgesteld. Hierin wordt gesproken over gelijktijdig groen. Het was niet
duidelijk of er gelijktijdig groen gaat ontstaan voor fietsers en automobilisten,
hierdoor is enige onrust en bezorgdheid ontstaan.

geen sprake van
gelijktijdig groen voor auto's en fietsers. Alleen het autoverkeer op de
Wij hebben contact gehad met de gemeente Leusden en er is

Asschatterweg krijgt gelijktijdig groen.
Fietsers en voetgangers behouden hun conflictvrije oversteek, en deze wordt
voor fietsers richting het westen gunstiger, omdat dan na de oversteek van de
Middenweg ook meteen de oversteek van de Asschatterweg kan worden
gemaakt.

Autoverkeer en (brom-)fietsers en voetgangers krijgen dus niet gelijktijdig groen.
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8) 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
Aan het begin van het schooljaar besteden we bewust aandacht aan de groepsdynamiek. We noemen dit de 'Gouden
weken'. De afsluitende fase van het schooljaar wordt de adjourningfase genoemd: de fase van afscheid nemen. De
groep maakt zich los van de op dat moment geldende structuren. Denk bijvoorbeeld aan een leerkracht die niet
meegaat naar een volgende jaargroep. En in groep 8 maken leerlingen zich los van elkaar en de school als geheel.
Naast alle extra leuke activiteiten die plaatsvinden aan het einde van het schooljaar hebben we aandacht voor de de
gevoelens van de leerlingen die in deze afsluitende fase zitten. De metjode Kwink geeft handreikingen en lesideeen om
successen te vieren en kwaliteiten van de groep met elkaar te delen. In alle groepen zullen we terugblikken op het
afgelopen schooljaar en kijken we ook stiekem al een klein beetje vooruit....

DOELGERICHT
Op vrijdag 24 juni krijgen alle kinderen hun rapport mee. In de kleutergroepen is het rapport sinds vorig schooljaar al
persoonlijker geworden door foto's en tekeningen. Vanaf dit rapport kunt u ook een aanpassing vinden voor de groepen
3 t/m 8. Naast het gedeelte dat door de leerkrachten wordt ingevuld vullen de leerlingen vanaf groep 3 nu ook zelf een
rapport in. De leerlingen van groep 3 en 4 vullen een ik-rapport in waarbij zij schrijven en tekenen over waar zij trots op
zijn en wat ze graag willen leren. Groep 5 t/m 8 reflecteert op de doelen van 'Kwink' onze methode voor sociaal
emotioneel leren en de doelen van 'leren leren' over o.a. zelfstandig werken en samenwerken. We zijn erg benieuwd
wat u er van vindt en hopen zo de betrokkenheid van uw kind bij de leer- en ontwikkeldoelen verder te vergroten.

SPORTIEF
Op 11 mei mochten de kleuters deelnemen aan de Kangoeroedag georganiseerd door
Korfbalclub Antilopen. Met hulp van studenten en ouders werd het een sportieve
ochtend op de sportvelden. In kleine groepjes deden de kleuters allerlei spelletjes en
natuurlijk werd er ook gekorfbald!
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9) ATRIA EINDFEEST
Vrijdag 1 juli organiseren
de Bongerd en KLA4 het Atria Eindfeest.
Voor alle kinderen, ouders en andere belangstellenden
is er veel te doen.
Het feest begint om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
Tussen 13.15 en 14.00 uur lopen alle kinderen met een
sponsorloop mee.
Na 14.00 uur zijn er vele activiteiten, zoals:
Loterij met geweldige prijzen beschikbaar gesteld
door lokale ondernemers
Allerlei gave spellen
Stormbaan
Springkussens
Oud-Hollandse spelletjes
Schminken
Veel lekkers te eten en te drinken
Gezellige muziek

Alle kinderen ontvangen twee gratis tickets voor deelname aan activiteiten en één consumptiebon
(water is de hele middag gratis verkrijgbaar). Extra tickets en consumpties zijn tegen betaling
verkrijgbaar.

Opbrengst voor de Dierenvallei en de
schoolbibliotheken.
Alle informatie over de sponsorloop en het Atria feest
ontvangt u binnenkort via Parro.
Klik op de poster voor alle informatie over de loterij.
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10) KORT-KORT-KORT
In verband met de lange termijn planning verzoeken wij u broertjes en zusjes tijdig aan te melden op de Bongerd.
Helaas biedt het gebouw geen mogelijkheden voor verdere uitbreiding en daarnaast willen we graag kwalitatief
goed onderwijs bieden binnen een overzichtelijke organisatie. Hierdoor hebben we per kalenderjaar beperkt ruimte
voor nieuwe leerlingen. Broertjes en zusjes hebben altijd voorrang. Voor kinderen geboren in 2018 en 2019 hebben
we op dit moment geen ruimte meer. Voor kinderen geboren vanaf 2020 is nog plaats. U kunt een vooraanmelding
doen via de mail of een aanmeldformulier afhalen bij directie of administratie.

Helaas ging de Avond4daagse dit schooljaar niet door. Van een sportieve ouder kregen we een tip dat er ook een
'Home edition' bestaat van de Avond4daagse. Leuk om met het eigen gezin te lopen of bijvoorbeeld met kinderen
uit de straat of de klas. Voor meer informatie kunt u kijken op: http://www.avond4daagse.nl/home-edition/

Opa en oma middag bij de Dierenvallei! Op woensdag 8 juni van 14.00 uur tot 15.30 uur zijn alle kinderen welkom
om samen met hun opa en/of oma de Dierenvallei te bezoeken. Er staat uiteraard een kopje koffie of thee klaar en
om 14.30 uur is er een presentatie in de centrale hal van de school.

De formatie en groepsindeling van de groepen 1-2 wordt op dinsdag 21 juni verzonden.

Op woensdagmiddag 29 juni gaan alle kinderen een uurtje wennen in hun nieuwe groep. De leerlingen van groep 8
gaan die dag kennismaken op het voortgezet onderwijs.

Het volgende Bongerdnieuws verschijnt op dinsdag 5 juli 2022. In die week ontvangt u ook de schoolgids en de
informatiekaart voor schooljaar 2022-2023.

Alle data kunt u overzichtelijk vinden in de kalender op de website en in de Parro agenda!
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