Informatiekaart 2022-2023
Schooltijden
We werken met een continuerooster. Alle kinderen lunchen op school.
Maandag t/m vrijdag: 8:30 – 14:00 uur.
De deuren gaan om 08:20 open.
De eerste week van het schooljaar en elke laatste week voor een
vakantie mogen ouders/verzorgers mee naar binnen. De andere
schoolweken komen de kinderen zelfstandig naar binnen.

Openbare Basisschool de Bongerd
Asschatterweg 36-B
3831 JT Leusden
033-4940128
info@bongerdleusden.nl
www.bongerdleusden.nl

Organisatorisch
Directeur
Esther Dubbeld (ma,di,do,vr)
Intern Begeleider
Marleen Hak (ma,di,do)
tot november met zwangerschapsverlof
vervanging: Ilja Bakker

Administratie
Helga Obbens (ma,wo,vr ochtend)
Conciërge
Pascal van Hamersveld (ma t/m vr)

Verlof
Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig en u mag hen dus thuis
houden als u dat nodig acht. Voor het kind is het wel van belang om een
ritme te ontwikkelen van naar school gaan.
Is uw kind 5 jaar of ouder dan dient u verlof tijdig aan te vragen. Dit kan
door een formulier in te vullen. Dit formulier is te verkrijgen bij de
administratie of te downloaden via de website.

Gymnastiek
De groepen 3 t/m 8 gymmen twee keer per
week. De lessen worden gegeven door Tom
de Greef, vakleerkracht gym.
De gymlessen worden gegeven in de eigen
gymzaal. De leerlingen hebben gymklerenen schoenen nodig.
De groepen 1/2 gymmen meerdere keren per
week in het speellokaal en één keer per
week krijgen zij gymles van Tom de Greef,
vakleerkracht. Zij hebben geen speciale
gymkleding nodig.

Ziek of afwezig?
Wij worden graag voor 8:30
telefonisch, via Parro-absenties of
via ziekmelden@bongerdleusden.nl
op de hoogte gebracht wanneer uw
kind niet naar school kan komen.

Vakleerkracht gym
Tom de Greef (ma t/m vr)
Intern coördinator opleiden
Sabina Lodema (wo om de week)
Denklab
Kirsten Timmer (di,wo om de week)
Intercollegiaal coaches
Angelina Taverne (di om de week)
Jacqueline van den Tweel (ma om de week)
ICT coördinator
Dennis Anbeek
HVO en GVO
Karin Roest-Uyland (wo)
Paul van der Loo (wo)
Vakleerkracht Engels (groep 7-8)
Christiaan Elsenaar (vr)
Rosanne van de Wetering is t/m februari met
zwangerschapsverlof. Begin 2023 bekijken we in welke
groep en/of welke ondersteunde werkzaamheden zij zal
gaan doen.

Groepsindeling
Groep 1-2A
Marthe van de Weerd (ma t/m vr)
Groep 1-2B
Charissa Eisma (ma,di,wo)
Petra Barel (do,vr)

Groep 5
Marjolein Vreekamp (ma,di)
Jacqueline van den Tweel (wo,do,vr)
Groep 6
Dennis Anbeek (ma,di,wo)
Inge Scherpenisse (do,vr)

Groep 1-2C
Nesrin Karakas (ma,di)
Angelina Taverne (wo,do,vr)

Groep 7
Jasper van Zandwijk (ma t/m vr)

Groep 3
Sabina Lodema (ma,di,wo om de week)
Kirsten Timmer (wo om de week,do,vr)

Groep 8
Karolinka van der Kooij (ma,di,wo)
Marsha Hamaker (do,vr)

Groep 4
Liesbeth Boterman (ma,di,wo)
Djura van Amerongen (wo,do,vr)

Extra ondersteuning
Susanne Saïdi (ma)
Marsha Hamaker (wo)
Elise Fennema (ma,do)
Hidde Zwakman (ma,di,wo,do)
Reinier van Roosendaal (do,vr)

Agenda 2022-2023
Koffie-ochtenden
Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie
26-12-2022 t/m 6-1-2023
Voorjaarsvakantie
27-2-2023 t/m 3-3-2023
Pasen
7-4-2023 t/m 10-4-2023

Onder het genot van een kopje koffie of thee bent u van harte welkom op de koffieochtenden. Per ochtend staat een ander thema centraal waarover wij u informeren.
Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te
wisselen over het thema van de ochtend.
Tijd: 8.30-9.15 uur
30 september 2022, onderwerp: huiswerk.
8 november 2022, onderwerp: rekenonderwijs.
1 december 2022, onderwerp: Kwink - sociaal emotioneel leren.
16 februari 2023, onderwerp: cito-toetsen groep 3 t/m 8.
28 maart 2023, onderwerp: lezen en leesonderwijs.
12 mei 2023, onderwerp: executieve vaardigheden.

Meivakantie
24-4-2023 t/m 5-5-2023
Hemelvaart
18-5-2023 en 19-5-2023
Pinksteren
29-5-2023
Zomervakantie
10-7-2023 t/m 18-8-2023

Vrije dagen

Overige data
Oudergesprekken
Intekenen voor de gesprekken
gaat via de Parro-app. Weet dat
u, indien gewenst, altijd naast
deze gespreksrondes een
afspraak kunt inplannen met de
leerkracht.
5 t/m 10 september 2022
21 t/m 25 november 2022
20 t/m 24 februari 2023
26 t/m 29 juni 2023 (facultatief)

12.00 uit
5 december 2022
23 december 2022
7 juli 2023
Studiedagen
13 september 2022
27 september 2022
17 november 2022
10 februari 2023
22 maart 2023
16 juni 2023

Informatie avond
5 september 2022
Sinterklaasviering
5 december 2022
Kerstviering
22 december 2022
Ouderavond
6 februari 2023
Rapport 3 t/m 8
17 februari 2023
Juffen/meester verjaardag
24 februari 2023
Schoolproject
6 t/m 21 maart 2023

Bongerdtheater
De kinderen van groep 1 t/m 8
treden op van 12.30 tot 13.45 uur.
21 oktober 2022
3 februari 2023
14 april 2023

Op de hoogte blijven?
Het Bongerdnieuws ontvangt u maandelijks via Parro en via de mail.

Koningsspelen
21 april 2023
Schoolfotograaf
15 en 16 mei 2023
Schoolkamp groep 8
7 t/m 9 juni 2023
Ontdek en beleefdag
21 juni 2023
Rapport 1 t/m 8
23 juni 2023
Atria eindfeest
30 juni 2023

Korte (groeps)berichten worden met u gedeeld in de Parro-app.
Op de Parro-app en op de welkomstpagina van onze website vindt u
altijd een actuele kalender met activiteiten.

Musical en afscheidsavond groep 8
3 juli 2023
Data van alle overige activiteiten vindt u in de
kalender op de website en in de Parro-app.

