Contactgegevens:
OBS De Bongerd
Asschatterweg 36-A
3831 JT Leusden
033-494 01 28

Bongerdnieuws nr. 1,

26 augustus 2018

In deze nieuwsbrief:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Voorwoord
Informatie over de groepen
HVO-GVO
Beginfeest, woensdag 29 augustus 2018
Ouder-informatie-avond, 3 september 2018
Afvalvrije school
Op zoek naar vrijwilligers
Koffie drinken bij Adrie
Bongerdagenda

1. Voorwoord
Beste ouders en verzorgers,
Morgen, maandag 27 augustus, staan de deuren voor onze leerlingen weer open en ontvangen
de leerkrachten hun nieuwe leerlingen met veel plezier en enthousiasme. Wij zijn benieuwd naar
de vakantieverhalen en alles wat zij hebben meegemaakt. Die verhalen kunnen zij niet alleen op
de eerste schooldag kwijt, dat kan ook heel goed tijdens ons beginfeest van woensdag 29
augustus aanstaande. U leest hier meer over onder kopje drie van deze Bongerdnieuws.
De afgelopen week heeft het team veel voorbereidingen getroffen om de lokalen goed in te
richten en de lessen goed voor te bereiden. Wij hebben een goede voorbereidingsweek gehad.
Vrijdag jl. sloten wij deze week met een studieochtend over Doordacht Lesgeven, met een
teamvergadering in de middag en tot slot een teamborrel af. Wij kunnen stellen dat wij ‘klaar’
zijn om de leerlingen te ontvangen.
Speciaal welkom aan alle nieuwe kinderen en gezinnen die vanaf maandag a.s. bij de Bongerd
zijn.
Namens het team wens ik al alle kinderen en alle ouders van de Bongerd een fijn en succesvol
schooljaar toe.

Met vriendelijke groet, Adrie van Dijk.
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2. Informatie over de groepen
Wij starten dit schooljaar met 7 groepen, dat is er 1 meer dan het afgelopen schooljaar. Dit is
een bijzonder gunstige ontwikkeling waar wij heel tevreden over zijn. Wij hebben de keuze
gemaakt de werkdrukgelden in te zetten om een tweede kleutergroep te starten. Deze keuze
heeft tot gevolg dat wij minder combinatiegroepen hebben gevormd.
Groep 1-2A, groep 1-2B en groep 3, de gele entree.
Juf Petra en juf Elise zijn de bekende gezichten, zij hebben groep 1-2A in het kleuterlokaal.
Juf Maaike en juf Angelina hebben groep 1-2B, zij zitten op het leerplein. Het leerplein is tijdens
deze vakantie opnieuw ingedeeld. Wij hebben hier een goed klaslokaal weten te creëren. De
kinderen van groep 1-2B gaan via het lokaal van groep 1-2A naar hun lokaal. De komende
weken gaan wij ervaren en afstemmen welke afspraken wij met elkaar kunnen maken.
Juf Sabina en juf Kirsten zijn de leerkrachten van groep 3. Zij maken gebruik van het lokaal en
de stiltewerkplek, zij werken dit schooljaar niet op het leerplein.
Hieronder de foto’s van onze nieuwe collega’s, die zich in de volgende Bongerdnieuws aan u
voorstellen: juf Maaike en juf Angelina van groep 1-2B en juf Kirsten van groep 3:

Groep 4 en groep 7-8, de groene entree.
Juf Elly is met haar groep van 3 naar 4 verhuisd. Juf Suzanne is in groep 4 gebleven. Zij zijn de
leerkrachten van groep 4
Juf Rosanne heeft de hele week groep 7-8. Op de woensdag krijgt juf Rosanne in de ochtend
ondersteuning van meester Dennis.
Groep 5-6, de blauwe entree.
Juf Jacqueline en juf Marjolein zijn al lange tijd leerkracht bij de Bongerd, maar zij hebben niet
eerder samen een groep gehad. Dat is een primeur. Juf Jacqueline verhuist met haar groep mee
naar groep 5 en juf Marjolein blijft in groep 5.
Groep 6 heeft de leerkrachten meester Dennis en juf Margriet. Zij vormden het afgelopen jaar
ook een duo in groep 6-7.
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3. HVO-GVO

Dit schooljaar zal de opzet voor de HVO-GVO in grote lijnen hetzelfde blijven. In een
volgende versie van de Bongerdnieuws iets meer hierover. Voor dit moment de
mededeling dat wij met twee nieuwe docenten gaan werken.
Juf Karin Hillebrand van HVO had vroegtijdig aangegeven dat zij de Bongerd zou
verlaten, want zij gaat meer uren bij ’t Palet werken. De afgelopen week heb ik
kennisgemaakt met juf Cynthia Vos.
In de laatste week van het afgelopen schooljaar werd duidelijk dat juf Heleen Voors
van GVO, om logistieke reden, naar een andere school zou worden overgeplaatst. Van
juf Heleen hebben wij daarom nog geen afscheid kunnen nemen. De afgelopen week
heb ik al wel kennis kunnen maken met haar opvolgster, juf Anjo Spaan.
Zowel juf Cynthia als juf Anjo hebben ruime ervaring in hun vakgebied. Woensdag
aanstaande komen de beide docenten met hun groepen 4 t/m 8 kennismaken.
Een verandering in de opzet is dat meester Dennis voor de groepen 6-7-8 een
lessenserie mindfulness-breinkennis, wat wij breinfulness gaan noemen gaat
aanbieden. Meester Dennis zal hier in de komende Bongerdnieuws over schrijven.

4. Beginfeest, woensdag 29 augustus 2018

Dit schooljaar organiseren wij een beginfeest. De kinderen, de ouders en de
teamleden zijn hierbij uitgenodigd. Het doel is met elkaar in gesprek te gaan,
vakantieverhalen te delen en samen een fijne avond te hebben.
Het beginfeest is van 17.30-19.30 uur. Wij verzamelen om 17.30, bij goed weer, op
ons kleuterplein.
Van 17.30-18.15 zijn wij met elkaar actief en spelen wij een Zweeds loopspel. Ter
geruststelling, het zijn voornamelijk de kinderen die actief zijn.
Na het Zweeds loopspel gaan wij eten. Volgens het principe van een Amerikaans
buffet neemt ieder gezin een hapje of een drankje mee. Dat zijn geen grote
hoeveelheden, want de praktijk leert dat er vaak veel over blijft. Het eten en drinken
kan tussen 17.15-17.30 in het lokaal van een van uw kinderen of van uw kind worden
neergezet. Als wij gaan eten, dan haalt u het eten/drinken uit het lokaal van een van
uw kinderen.
Wij werken niet met een intekenlijst en met aanmelding. Kom gezellig en neem iets
lekkers en eenvoudigs mee.
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5. Ouder-informatie-avond, maandag 3 sept 2018.

Maandag 3 september informeren de leerkrachten de ouders graag over de plannen
voor het komend schooljaar. Deze informatie gaat over de plannen en afspraken die
wij als Bongerd hebben en bevat ook specifieke informatie over de groep. Ik raad u
dan ook aan de mogelijkheid te zoeken hierbij aanwezig te zijn. Op deze avond zal er
geen algemene inleiding zijn. Over de ontwikkelingen van de Bongerd hebben wij aan
het einde van het afgelopen schooljaar een informatieavond georganiseerd.
De avond heeft twee tijdvakken, van 19.30-20.15 en van 20.30-21.15 uur. De
leerkrachten houden 1 keer het verhaal, of in het eerste of in het tweede tijdvak. In
geval u meerdere kinderen op school heeft, dan kunt u om 20.15 van groep wisselen.
U kunt er ook voor kiezen niet samen, maar gesplitst naar de desbetreffende groep te
gaan. De indeling ziet er als volgt uit:
Tijdvak 19.30-20.15
Groep 1-2A
Groep 1-2B
Groep 3
Groep 7-8

Tijdvak 20.30-21.15
Groep 4
Groep 5
Groep 6

6. Afvalvrije school

Wij proberen het komend schooljaar (nog) meer aandacht te hebben voor het
scheiden van afval en het terugbrengen van de afvalberg. We gebruiken de Dopper en
de koeltas van de school. PMD wat door de kinderen wordt meegenomen, wordt ook
weer mee teruggegeven. De afgelopen maand van het laatste schooljaar zagen wij dat
het scheiden meer werd verwaarloosd, ook hier willen wij meer aandacht voor hebben.

7. Op zoek naar vrijwilligers

De komende weken krijgen wij goed in beeld waar wij als school een stukje
ondersteuning kunnen gebruiken. Voor dit moment kan ik zeggen dat wij op zoek zijn
naar een ouder die het leuk vindt in het voorjaar de zorg voor de moestuin met de
kinderen van groep 6 op zich te nemen.
Wij zoeken een ouder die affiniteit met het onderwerp verkeer heeft, een zogenaamde
verkeersouder.
Heeft u belangstelling op welk gebied dan ook een bijdrage aan vrijwilligerswerk op de
school te willen leveren, dan kunt u dat bij de leerkracht of bij mij
(info@bongerdleusden.nl) melden.

8. Koffie drinken bij Adrie
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Dit schooljaar zijn er momenten in de agenda vrijgemaakt om met Adrie in gesprek te
gaan. Dat kan met andere ouders, dat kan alleen en is afhankelijk van wie er op dat
moment is. Er is geen agenda, het is ongedwongen en aanmelden is niet nodig.
Gespreksonderwerpen zijn wat mij betreft sterk variërend en afhankelijk van de
behoefte en de inbreng. De tijd staat in principe vast, van 10.00-10.30 uur. Om
meerdere ouders in de gelegenheid te brengen wisselen de dagen wel. De eerste
mogelijkheid is dinsdag 4 september, om 10.00 uur. Beschouw dit als een
mogelijkheid en niet als een verplichting.

9. Bongerdagenda komende weken
Datum

Wat

27-08-2018
29-08-2018
03-09-2018
04-09-2018

Eerste schooldag
Beginfeest voor het hele gezin
Ouder-informatie-avond
Een kopje koffie met Adrie

05-09-2018

Luizencontrole

Het team tijdens de studiedag van vrijdag j.l.:
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Opmerkingen

Van 17.30-19.30 uur
Met enige regelmaat krijgen
ouders de gelegenheid met
mij en met elkaar in gesprek
te gaan. D

U kunt de agenda van onze website ook raadplegen, hier worden alle bijzonderheden en
activiteiten ook vermeld.
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