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Inleiding 
 

Hierbij het informatieboekje van basisschool De Bongerd. Door middel van dit 

boekje willen wij u een beeld schetsen van de activiteiten bij ons op school. 

Alle activiteiten onder schooltijd, maar ook de buitenschoolse activiteiten 

beschrijven wij kort, zodat u snel een overzicht krijgt van de gang van zaken op De Bongerd. 

Daarnaast willen wij u informatie geven over de gang van zaken in de kleutergroep. Zodat u 

als (nieuwe) ouder weet wat uw kind gedurende het schooljaar kan verwachten. Daarnaast 

bieden wij u nog wat extra informatie over verschillende werkgroepen en leggen wij uit hoe 

wij op school bepaalde dingen organiseren. Wij hopen dat dit boekje een bijdrage kan 

leveren aan het ontdekken van de schoolse zaken en u zich snel “thuis” zult  voelen op De 

Bongerd.  

Op onze website www.bongerd-ikt.nl kunt u nog meer informatie vinden over onze school. 

Op de website vindt u de online kalender, met daarin de data voor alle activiteiten 

gedurende het schooljaar en de schoolgids.   

Wij maken op school gebruik van protocollen voor onze klassenuitjes, medisch handelen, 

privacybescherming en pesten. Deze protocollen kunt u ook vinden op onze website. Op de 

website www.scholenopdekaart.nl presenteren wij onszelf als school en kunt u informatie 

vinden over wat De Bongerd uniek maakt.  

Heeft u vragen waarop u in dit boekje geen antwoord kunt vinden dan kunt u altijd contact 

opnemen met de leerkracht van uw kind òf u kunt zich wenden tot de directeur van de 

school. 

 

Hartelijke groet, 

Team De Bongerd. 

 

 

  

http://www.bongerd-ikt.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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Informatie over de kleutergroep 
 

Communicatie tussen ouders en school 
 

Bij iedere kleuter die start op De Bongerd vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen 

de ouders en/of verzorgers en de leerkracht. Daarnaast is er een aantal kwartiergesprekken 

per schooljaar. Wanneer u vervolgens nog iets met de leerkracht wilt bespreken, dan is daar 

na schooltijd alle ruimte voor. Liever niet voor schooltijd, omdat we graag de schooldag om 

8:30 uur willen starten. Daarnaast kunt u de leerkracht bereiken via de mail. Via de app 

PARRO zal de leerkracht regelmatig korte berichten plaatsen over hoe het gaat in de klas en 

op het plein. Wanneer er belangrijke informatie vanuit de klas, school of directie komt, zal 

dit via de mail verstuurd worden. Wanneer uw kind ziek is, kunt u vóór schooltijd bellen 

naar school. (0548-610722)  

 

Het brengen van uw kind 

Ieder ochtend vanaf 8:20 uur inloop, om 8.30 hoort u weer de bel en vragen we om de klas 

te verlaten zodat we kunnen starten. 
 

Het kiesbord 

Om de zelfstandigheid van de kleuters te bevorderen, hebben we in de 

klas een kiesbord. Hierop staan plaatjes met de (werk)hoeken en 

activiteiten die de kinderen kunnen doen tijdens de speel- en werk les. 

De leerkracht geeft een kind de beurt en hij/zij mag dan naar het 

kiesbord toe. Kinderen maken zelf de keuze welke activiteit zij gaan 

doen door hun eigen plaatje erbij te hangen. Daarbij moeten zij kijken 

waar nog plaats is en ook proberen zelf hun werkjes te plannen.                                                                                                                         
 

Eten en drinken  
Wanneer de kinderen op school komen, hangen zij hun jas in hun 

eigen kapstok, de tas met eten en drinken mag ook daarbij staan. Op 

het moment dat we gaan eten en drinken, mogen de kinderen om de beurt hun tas pakken. 

Wij zien graag dat kinderen gezonde tussendoortjes meenemen zoals fruit. Als de kinderen 

zich niet zelf kunnen redden met het fruit, wit u dan thuis even een handje helpen, door 

bijvoorbeeld de mandarijn alvast te pellen of de appel in partjes te snijden. 

 

Spullen voorzien van naam  

We willen u vriendelijk vragen om bekers, lunchtrommeltjes, gymschoenen, handschoenen, 

jas etc. indien mogelijk te voorzien van de naam van uw kind.  
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Gymnastiek 

Iedere week hebben de kleuters gym in ons eigen speellokaal. Er is één vaste dag waarop 

we gymles hebben, maar wanneer het buiten slecht weer is en we niet buiten kunnen 

spelen, gymmen we in het speellokaal. Tijdens de gymles dragen de kinderen gymschoenen. 

Deze gymschoenen bewaren we in een mand op school. Wilt zorgen voor gymschoenen met 

klittenband of elastiek? Ook is het wenselijk dat kinderen wat betreft het aan- en uitkleden 

zelfredzaam zijn.                                                                                     

Verkleed naar school  

Een aantal keer per jaar mogen de kinderen verkleed naar school. Dit kan tijdens het 

Sinterklaasfeest, bij de Koningsspelen en tijdens de verjaardag van de juf/meester. De 

leerkracht zal u hier tijdig over informeren. 

Verjaardag van uw kleuter 
Tijdens het vieren van de verjaardag van uw kleuter, bent u als ouder welkom in de klas. We 

vieren de verjaardag door middel van het versieren van een taart op het bord, het zingen 

van een aantal liedjes en natuurlijk mag uw kind ook trakteren. U kunt bij de leerkracht 

informeren of er kinderen in de klas zijn met bepaalde voedselallergieën.   

Klassenuitje met de auto 
Bij sommige klassenuitjes wordt de hulp van ouders gevraagd om te rijden en/of te 

begeleiden. Kinderen korter dan 135 cm worden volgens de wettelijke eisen vervoerd op 

stoelverhogers. Het de is de bedoeling dat ouders die zelf meegeven op de dag van het uitje. 

Klassenouders 
In elke groep zijn er twee klassenouders aangewezen. Zij assisteren bij het zoeken van 

hulpouders voor allerlei (buiten)schoolse zaken. Zij hebben een coördinerende taak. Tijdens 

de informatieavond zullen de klassenouders zich voorstellen.  

Onderbouwd 

In de kleutergroep werken wij met de methode Onderbouwd. Hierin zijn leerdoelen 

opgenomen op het gebied van taal, rekenen en motoriek. Elke 

week wordt er spelenderwijs een leerdoel aangeboden, waar de 

kinderen in de kring, met een spelletje of tijdens het werken mee 

aan de slag kunnen. De methode werkt met handpoppen om de 

activiteiten betekenisvol te maken voor de kinderen. Zo weten zij 

dat “Arie de letterkanarie” hen helpt bij het leren van letters en 

dat “Sjoerd de cijferwoerd” helpt bij het tellen en het leren van de 

cijfers. Onderbouwd heeft ook een ouderportaal en een app. 

Informatie hierover ontvangt u in de eerste weken als uw kind 

naar school gaat.  
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Beginnende geletterdheid  

Kinderen worden in de kleuterleeftijd vaak nieuwsgierig 

naar letters en het leren lezen en schrijven van woordjes. 

Meestal begint dit bij het schrijven van hun eigen naam. 

Wanneer u thuis wilt oefenen met het schrijven en lezen, 

zou het fijn zijn als u gebruik maakt van het blokschrift. 
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Feesten en vieringen   
 

Startdienst groep 1 tot en met groep 8 
Aan het begin van ieder schooljaar willen we beginnen met een startviering. De doelstelling 

van deze startviering is, dat we samen met alle kinderen van De Bongerd, met de ouders en 

met God ons schooljaar willen beginnen. De startviering wordt bij mooi weer buiten 

gehouden op het schoolplein van De Bongerd. Bij minder mooi weer wijken we uit naar een 

kerk. Omdat we de startviering graag willen vieren met ouders, vindt de startviering vroeg in 

de avond plaats. De datum van de startviering vindt u in de Parro Agenda. Tijdens de 

startviering gaan we uit van een thema. Ons uitgangspunt is onze christelijke identiteit. Er 

wordt gezongen, we bidden met elkaar en we luisteren naar elkaar. 

Sinterklaasfeest      

Rond 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest. Sinterklaas wordt op het schoolplein door  

de kinderen uit alle groepen ontvangen, en ouders zijn hierbij van 

harte welkom. Wanneer Sinterklaas op school komt, kunt u lezen in 

onze online kalender. Het tijdstip van aankomst leest u in de 

nieuwsbrief. Sinterklaas zal in eerste instantie de kleuters bezoeken. 

Omdat dit vaak een spannende dag is voor de kleuter, zijn de 

kleuters deze dag eerder vrij. Daarna bezoekt Sinterklaas de groepen 

3 en 4. Natuurlijk zal Sinterklaas in de groepen 5 tot en met 8 nog 

even een bliksembezoekje brengen, maar in deze groepen draait het 

om lootjes trekken.  De kinderen krijgen vanuit de Ouderraad een 

bedrag om van dit geld een cadeautje te kopen voor een klasgenoot. 

Daarbij mogen een gedicht en een surprise natuurlijk niet ontbreken. 

Dit maakt juist het Sinterklaasfeest in de bovenbouw zo bijzonder.  

Kerstviering 
In de laatste week voor de kerstvakantie zal de kerstviering plaats vinden. Rondom kerst 

hebben wij een driejaarlijkse cyclus van verschillende activiteiten. Dit betreft een 

kerstviering in de kerk, een kerstwandeling in de omgeving van de school en een 

kerstviering in de klas. Ouders zijn van harte welkom bij de kerstviering in de kerk en bij de 

kerstwandeling. Enkele weken voor kerst, leest u in de nieuwsbrief welke activiteit dat jaar 

aan de orde is en krijgt u meer informatie. 

Pasen 
Op Witte Donderdag vindt er in iedere groep een paasviering plaats. Als aanvulling op de 

paasviering, eten de kinderen met elkaar in de groep. Die dag hoeft er dus géén lunch 

worden meegebracht. De maaltijd wordt geregeld door de ouders van de ouderraad. In de 

Parro Agenda vindt u datum van de paasviering en de aangepaste schooltijd 

Moederdag en vaderdag   

In de groepen 1 tot en met 4 maakt ieder kind voor zijn of haar ouders/verzorgers een 

cadeautje of gedichtje voor moeder- en vaderdag. Dit cadeautje, of gedichtje, wordt voor de 

desbetreffende zondag mee naar huis gegeven. 
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Afscheid groep 8  
Aan het einde van het schooljaar neemt groep 8 afscheid van de basisschool. Hierbij staan 

we stil tijdens de afscheidsavond. Tijdens deze avond zal de musical opgevoerd worden voor 

ouders, broers/zussen, opa’s en oma’s van de kinderen. Daarnaast zal  de leerkracht van 

groep 8, ondersteund door het team, stilstaan bij het afscheid  en zal ieder kind  in het 

zonnetje gezet worden. In de kalender kunt u de datum van dit afscheid vinden. Daarnaast 

zal de communicatie via de nieuwsbrief verlopen. De kinderen van groep 8 zullen, ’s 

middags voorafgaand aan de afscheidsavond, de musical opvoeren voor de groepen 3 tot en 

met 7. 

Trakteren 
Als uw kind jarig is, vieren wij dit vanzelfsprekend ook  in de klas. Wij stellen u in de 

gelegenheid hierbij aanwezig te zijn in groepen 1,2 en 3. U kunt met de leerkracht de tijd 

afstemmen. Uw kind trakteert alléén in de eigen klas en bij de eigen leerkracht. Eventuele 

broertjes en zusjes mogen natuurlijk in de pauze wel even meegenieten van de traktatie. 

Wij vragen u om te informeren naar eventuele allergieën van klasgenootjes. Bovendien 

streven wij naar gezond trakteren. Indien u foto’s maakt tijdens het trakteren, vragen wij u 

de AVG -regels in acht te nemen. Dat betekent dat u alleen uw eigen kind mag fotograferen 

en andere kinderen alléén aan de achterkant. Wij vertrouwen erop dat u de foto’s niet 

gebruikt voor sociale media. Uitnodigingen voor partijtjes mogen niet op school worden 

uitgedeeld; dit om teleurstellingen te voorkomen bij kinderen die niet worden uitgenodigd. 
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Activiteiten tijdens schooltijden 
 

Moment van ontmoeten tijdens de eerste schooldag na de zomervakantie 
Op de eerste schooldag na de zomervakantie starten we op De Bongerd met een 

gezamenlijk kopje koffie of thee, als start van het nieuwe schooljaar. Ouders mogen met 

hun kind na de eerste bel om 8.25 uur naar binnen. Zij worden door de leerkracht 

ontvangen in de groep. U kunt op deze manier het lokaal van uw kind, de plek van uw zoon 

of dochter, bekijken en daarbij de leerkracht en de andere kinderen ontmoeten. Om 8.45 

uur gaat er opnieuw een bel en is het de bedoeling dat u afscheid neemt van uw kind. Wij 

bieden u de gelegenheid om na het bezoek in de groep nog even bij te praten met andere 

ouders en de directeur onder het genot van een kopje koffie of thee.  

Kamp groep 8  

In september gaat groep 8  drie dagen op kamp. We kiezen er voor om aan het begin van 
het schooljaar op kamp te gaan, omdat dit de groepsvorming positief beïnvloedt.  De dagen 
zullen gevuld zijn met sport, spel en een culturele activiteit. Tijdens deze dagen zal 
samenwerken en groepsvorming centraal staan. Natuurlijk is er ook de nodige vrije tijd voor 
de kinderen. Aan het einde van leerjaar 7 zult u de eerste informatie rondom het kamp 
ontvangen. Ook de kosten zullen dan duidelijk zijn en u wordt gevraagd uw bijdrage vóór 
september aan school over te maken. 
 

Nationale Voorleesdagen  
Ieder jaar worden de Nationale Voorleesdagen georganiseerd. Als school vinden wij lezen 

erg belangrijk en daarom besteden wij in alle groepen aandacht aan de Nationale 

Voorleesdagen. Hoe wij invulling geven aan de voorleesdagen verschilt per jaar. Het ene jaar 

lezen leerkrachten in een andere groep voor, het andere jaar vragen wij ouders of 

grootouders om te komen voorlezen.  Via de nieuwsbrief informeren wij u hoe wij vorm 

geven aan de Nationale Voorleesdagen.  

Nationaal schoolontbijt  
In november wordt jaarlijks het Nationaal schoolontbijt gehouden. Dit houdt in dat alle 

kinderen van De Bongerd samen op school ontbijten. De school ontvangt hiervoor een 

ontbijtpakket en dat betekent dat uw kind geen eten hoeft mee te nemen van huis. Wel 

vragen we aan ieder kind om bestek en een (onbreekbaar) bordje en beker mee te nemen; 

graag voorzien van naam. 
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Typelessen in groep 5 
In groep 5 krijgen alle kinderen, op kosten van school, typelessen aangeboden via Typetuin. 

Dagelijks wordt er in de groep een kwartier besteed aan het verbeteren van de 

typevaardigheid. Daarnaast moeten de kinderen dagelijks thuis oefenen. De ervaring leert 

dat kinderen, die zowel op school als ook thuis serieus oefenen, snel hun typediploma 

behalen. Haalt uw kind in groep 5 géén typediploma dan kan uw kind thuis de typelessen 

vervolgen.  De kosten voor deze vervolglessen zijn wél voor de ouders.  

Hoofdluiscontrole  
De tweede week na iedere vakantie vindt op maandagochtend de hoofdluiscontrole plaats. 

Een aantal ouders en grootouders controleert de haren van alle kinderen op de 

aanwezigheid van luizen en/of neten.  In de nieuwsbrief helpen wij u  herinneren aan deze 

hoofdluiscontrole en wij vragen u om uw kind op deze controle dag zonder ingevlochten 

haar, gel of haarlak naar school te laten gaan. Hierdoor kan de werkgroep de kinderen 

sneller en makkelijker controleren. Indien er bij uw kind neten en/of luizen ontdekt worden, 

zal er contact met u worden opgenomen en wij vragen u uw kind nogmaals  te controleren 

en te  behandelen. Bij adequate reacties op hoofdluis kunnen we  een “luizenplaag” op 

school voorkomen. Twee weken na het ontdekken van luizen in een bepaalde groep, zal de 

werkgroep de  leerlingen uit deze groep opnieuw controleren. Mocht u zelf luizen 

ontdekken bij uw kind, dan vragen wij u dit direct te melden op school. 

Voorleeswedstrijd groep  

Rond de Kinderboekenweek wordt in de groepen 5 tot en met 8 ieder schooljaar een 

voorleeswedstrijd gehouden. De voorrondes vinden plaats in de klas. Twee winnaars uit elke 

groep mogen hun groep vertegenwoordigen tijdens de schoolfinale in de laatste week voor 

de herfstvakantie. De winnaar uit de groepen 7 en 8 mag onze school verdedigen bij de 

voorleeswedstrijd van de Gemeente Hellendoorn in het ZiNiN theater. 

Inloop na de kerstvakantie 

De eerste maandag na de kerstvakantie nodigen wij ouders uit voor een inloop. Als de 

eerste bel gaat om 8.25 uur mogen alle ouders met hun kind mee naar binnen. In de klas 

heeft u de kans om het nieuwe kalenderjaar in te luiden en elkaar een gelukkig nieuwjaar te 

wensen.  Om 8.45 uur gaat er opnieuw een bel en is het de bedoeling dat u afscheid neemt 

van uw kind. Wij bieden u de gelegenheid om na het bezoek in de groep nog even bij te 

praten met andere ouders en de directeur, onder het genot van een kopje koffie of thee in 

het speellokaal.  

Open huis 

Eind januari organiseren wij jaarlijks een open huis voor ouders van kinderen in de 

peuterleeftijd. Zij zijn van harte welkom om kennis te maken met De Bongerd. We geven  

graag een rondleiding door onze school. Tijdens het open huis betrekken we leerlingen uit 

de bovenbouw bij de organisatie. Zij zijn onze beste  ambassadeurs…!   
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Schoolfotograaf  
Ieder jaar brengt de schoolfotograaf een bezoek aan De Bongerd. De datum van dit bezoek 

komt tijdig in de nieuwsbrief. Er worden groepsfoto’s, portretfoto’s en eventueel een 

gezinsfoto gemaakt. Ook broertjes en zusjes die nog niet bij ons op school zitten, kunnen op 

de gezinsfoto. Een ouder van de ouderraad helpt de fotograaf met de organisatie en kijkt 

tevens mee of de haren en de kleding van de kinderen netjes zitten.  

Streetwise 
Dit is een verkeersproject van een dag dat om de twee jaar plaats vindt en georganiseerd 

wordt door de ANWB en VVN. Alle kinderen doen hieraan mee op hun eigen niveau. De 

onderdelen worden uitgevoerd in de gymzaal, in het speellokaal, op het plein en of in een 

straat in de omgeving van onze school. 

Swim2Play  

Alle kinderen gaan met hun groep op vijf achtereenvolgende donderdagmiddagen 

gedurende een uur naar zwembad Het Ravijn onder begeleiding van de leerkracht. De 

kinderen gaan per bus naar het zwembad. In het zwembad krijgen ze les van geschoold 

zwembadpersoneel. We vragen enkele ouders om te helpen bij het aan- en uitkleden van de 

jongste kinderen. Daarnaast vragen we ouders om te helpen met toezicht houden. Wij 

hanteren daarbij het protocol van Het Ravijn. De data en tijden van Swim2Play leest u t.z.t. 

in de nieuwsbrief. 

De Bongerd got talent  
Een keer per jaar wordt de talentenshow De Bongerd got talent georganiseerd. Tijdens deze 

talentenshow kunnen de kinderen van groep 3 tot en met groep 8 hun talent laten zien aan 

de andere kinderen van De Bongerd. Alles mag; dans, zang, een muziek instrument 

bespelen, een toneelstukje, een goochelkunstje, acrobatiek, jongleren, een zelfgeschreven 

verhaal of gedicht voordragen, een rap etc. Ouders van de kinderen die zich hiervoor 

hebben opgegeven, zijn van harte welkom om te komen kijken. De kinderen kunnen zich 

aanmelden op de opgavelijst die enkele weken voor het festival in elke groep wordt 

opgehangen. 

Koningsspelen  
Rondom 27 april vieren we met alle kinderen Koningsdag door mee te 

doen aan de Nationale Koningsspelen. De kinderen van de groepen 1 

tot en met 4 doen spelletjes op het plein. Hierbij schakelen wij soms de 

hulp in van ouders. De kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 doen 

mee aan de Koningsspelen georganiseerd door scholengemeenschap 

Reggesteyn. Deze vinden plaats op een sportpark waar alle scholen uit 

de Gemeente Hellendoorn zich verzamelen en zich vermaken met 

allerlei sport- en spelonderdelen.   
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Eindtoets groep 8  
Elk schooljaar nemen wij de (verplichte) eindtoets af in groep 8. 

De data worden ingepland door de overheid. Tijdens deze toets 

wordt groep 8 op verschillende onderdelen getoetst. Stichting 

“Ieder kind telt” heeft aangegeven dat in principe alle scholen 

binnen de vereniging de Cito eindtoets afnemen. Dit is een 

betrouwbare toets die voor alle leerlingen uit groep 8 

toegankelijk is. De ouders en de leerlingen van groep 8 worden 

door de leerkracht geïnformeerd over de toets.  

Kennismaking leerkracht in het nieuwe schooljaar 
In de laatste week voor de zomervakantie gaan alle kinderen uit de groepen 2 tot en met 7 

op de wisselochtend kennismaken met de leerkracht in hun nieuwe groep. We informeren u 

via de nieuwsbrief wanneer dit plaats zal vinden.  

Laatste schooldag van het jaar  
Op deze ochtend is jaarlijkse onze afsluitende activiteit. In de nieuwsbrief  wordt u over 

deze activiteit geïnformeerd. Aan het einde van deze activiteit luiden we de vakantie in door 

met alle kinderen samen van tien tot nul terug te tellen. Ouders zijn hierbij ook welkom. 

Daarna krijgt u de gelegenheid de leerkracht van uw kind de hand schudden en dan is het 

vakantietijd.  
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Buitenschoolse activiteiten 
 

Hellendoorns Dictee 
Jaarlijks wordt er voor de groepen 7 en 8 het Hellendoorns Dictee in het ZiNiN- theater 

georganiseerd. Per school wordt één leerling uit groep 7 en één leerling uit groep 8 

geselecteerd om mee te doen aan dit dictee. In elke groep vindt de voorronde plaats. De 

spellingskampioen van de klas mag meedoen aan het Hellendoorns Dictee. De winnaar en 

ook nummer twee van het Hellendoorns Dictee mogen meedoen aan het Junior Dictee 

Overijssel.  

Roefeldag 

Op een zaterdag in juni wordt de Roefeldag gehouden voor kinderen uit de groepen 5 tot en 

met 8. Van te voren kunt u uw kind hiervoor opgeven middels een brief van het 

Roefeldagcomité.  Kinderen kunnen die ochtend een kijkje nemen bij enkele bedrijven 

binnen de Gemeente Hellendoorn. Dit is géén schoolactiviteit; opgeven en deelnemen 

wordt door de ouders zelf geregeld.  

Kinderpostzegels 

Ieder schooljaar, in september, doen de leerlingen van 

groep 8 mee aan de kinderpostzegelactie en dragen zij  op 

deze manier hun steentje bij aan het goede doel. De 

bedoeling is dat de kinderen postzegels en andere 

producten verkopen aan familie, buren en kennissen. De 

opbrengst van de kinderpostzegelactie is voor een goed 

doel. De school ontvangt als een “dank je wel” een aantal 

boeken voor de schoolbibliotheek.  

Jantje Beton  
Ieder schooljaar, rond eind februari/begin maart doen de leerlingen van groep 7 mee aan de 

actie van Jantje Beton. Hiermee dragen ze hun steentje bij aan het goede doel en gaat er 

een deel van de opbrengst naar de school. De bedoeling is dat de kinderen loten verkopen 

aan familie, buren en kennissen.  

Avond4daagse 

In mei kan uw kind zich via school opgeven voor de Avond4daagse. Alle kinderen kunnen 

hieraan meedoen. De ouders van de Ouderraad organiseren dit. Vanuit de OR ontvangt u 

ruim van te voren bericht over de wijze van aanmelden, de betaling en de afspraken 

rondom de Avond4daagse. De Avond4daagse is dus geen schoolactiviteit.  

Sportactiviteiten 

Gedurende het schooljaar kan uw kind zich opgeven voor allerhande sportactiviteiten. Deze 

sportactiviteiten worden georganiseerd door diverse sportclubs in de Gemeente 

Hellendoorn. Ook hier gaat het niet om schoolactiviteiten.  
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Sponsorloop met aansluitend een barbecue 
In de laatste maand van het schooljaar houden wij en pleinfeest (BBQ) en soms ook een 

sponsorloop. Het geld dat de kinderen daarmee 

ophalen, gaat voor een deel naar een goed doel. 

Dit doel wordt gekozen in overleg met de kinderen 

uit onze leerlingenraad. Het overige geld besteden 

we aan materialen die op school zeer gewenst zijn 

en niet te realiseren zijn uit ons eigen budget. De 

sponsorloop sluiten we af met een BBQ. Deze 

wordt verzorgd door de Ouderraad. Tijdens deze 

BBQ is er tijd om elkaar onder het genot van een 

hapje en een drankje te ontmoeten.  Extra gegenereerde inkomsten uit de BBQ komen ook 

weer ten goede aan de kinderen. Wij houden u op de hoogte van wat wij aanschaffen uit 

deze opbrengsten.  
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Ouderbetrokkenheid en ouder communicatie 
 

Communicatie via Parro                                    
Op De Bongerd vindt er communicatie plaats via Parro. Wij 

adviseren alle ouders  en/of  verzorgers van school om de 

app van Parro te downloaden op de telefoon zodat u alle 

mededelingen, berichten en informatie ontvangt. Indien 

nodig kunt u ook een bericht naar de leerkracht sturen via deze Parro app. N.B.: 

ziekmeldingen uitsluitend telefonisch! De leerkrachten zullen op hun werkdagen (08.00-

17.30 uur) reageren op de berichten. In het weekend zullen wij geen berichten 

beantwoorden. Indien er sprake is van een uitzonderlijke situatie of een noodsituatie, dan 

kunt u bellen met de directeur van de school. Timmy van Lingen, te bereiken op nummer 

06-21216299 Wilt u iets bespreken met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind, dan 

doen wij dat graag via een persoonlijk gesprek. U kunt dan via Parro een afspraak maken. 

Informatieavond  
Aan het begin van ieder schooljaar wordt u uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens 

deze informatieavond kunt u kennismaken met de leerkracht, krijgt u specifieke informatie 

over de groep van uw kind(eren) en vindt er uitleg plaats over de onderwijsmethoden die 

gebruikt worden tijdens het schooljaar.  

Kwartiergesprekken 
Gedurende het schooljaar vindt er een aantal kwartiergesprekken plaats, waarin de 

ontwikkeling en het welbevinden van uw kind besproken worden. Deze gesprekken maken 

deel uit van de gesprekkencyclus en hebben ieder 

hun eigen opzet.  

De exacte weken van de gespreksmomenten kunt u 
vinden op de online kalender. Ruim van tevoren 
besteden we in de nieuwsbrief en via Parro aandacht 
aan de oudergesprekken en de wijze van opgeven.  
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Commissies 
Onze school heeft een actieve Ouderraad en Medezeggenschapsraad. Een aantal keren per 

jaar worden er in een vergadering allerlei onderwerpen besproken. In de Ouderraad (OR) 

wordt onder andere gesproken over allerlei activiteiten die per schooljaar georganiseerd 

worden. In de Medezeggenschapsraad (MR) wordt er met name gesproken over 

beleidsmatige zaken en allerlei onderwerpen met betrekking tot het onderwijs op De 

Bongerd. Daarnaast hebben we een Verkeersouder. Bent u geïnteresseerd in wie er 

vertegenwoordigd zijn in de diverse commissies, dan verwijzen we u graag naar de website.  

 

Rapporten groepen 1 tot en met 8 

De instroomkinderen ontvangen aan het einde van het schooljaar een geschreven rapport 

van de leerkracht. In de groepen 1 tot en met 8 krijgen de kinderen twee keer per jaar een 

rapport mee naar huis. In de kalender kunt u zien wanneer uw kind het rapport ontvangt.  
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Verdere organisatorische zaken op De Bongerd 
 

Schooltijden 
Maandag, dinsdag en donderdag gaan de kinderen van 8.30 tot 12.00 uur naar school en 

van 13.00 tot 15.15 uur. Op woensdag en vrijdag zijn de schooltijden 

van 8.30 tot 12.15 uur. De eerste bel gaat om 8.25 of 12.55 uur en is het 

teken dat de kinderen naar binnen mogen. De tweede bel gaat om 8.30 

of 13.00 uur en dat is het teken dat de lessen starten. Bij regenachtig 

weer mogen de kinderen tien minuten voor aanvangstijd naar binnen. 

Wij verzoeken u om bij dit weertype de kinderen niet te vroeg naar 

school te laten gaan.  

Kinderen in de groepen 1 en 2 mogen door een ouder of verzorger naar binnen worden 

gebracht. Vanaf groep 3 gaan de kinderen zelfstandig naar binnen.  

 

Vakanties 
De vakanties  kunt u vinden op onze website www.bongerd-ikt.nl.  Dit geldt ook voor de 

ingeplande studiedagen en piekdagen.  

Hoorns model en piekdagen 

De schooltijden van de Bongerd zijn gebaseerd op het Hoorns model. Op jaarbasis gaan de 

kinderen teveel uren naar school. Deze uren worden gecompenseerd in de zogenaamde 

piekdagen. Dit zijn dagen waarop uw kind extra vrij is. Deze dagen koppelen wij zoveel 

mogelijk aan vakanties. De piekdagen staan vermeld op onze online kalender. Door het 

Hoorns model is het op De Bongerd ook zo dat alle groepen op vrijdagmiddag vrij zijn en dat  

niet alleen de onderbouw vrij is. 

Verzuim 

Wij horen heel graag als uw kind niet op school kan komen. U kunt vóór schooltijd bellen, 

Aan ouders met kinderen in de leerplichtige leeftijd mag buiten de schoolvakanties om, 

slechts in uiterste noodzaak, toestemming worden verleend hun kind vrijaf te geven. Een 

formulier om buitengewoon verlof aan te vragen vindt u op de website. 

Pauze en pleinwacht 

Alle ochtenden hebben de leerlingen pauze van 10.30 tot 10.45 uur. Bij droog weer gaan de 

kinderen buiten spelen. De kinderen uit groep 1,2 en 3 spelen op het achterplein. De 

kinderen uit de groepen 4 tot en met 8 spelen op het voorplein.  Daarnaast mogen de 

kinderen per toerbeurt gebruik maken van de pannakooi, de voetbalvelden van VV de 

Hulzense boys en de tafeltennistafel. Op ieder plein is tijdens de pauze een leerkracht 

aanwezig en er gaat een leerkracht mee naar de voetbalvelden om toezicht te houden. De 

leerkrachten zijn te herkennen aan een geel hesje. Bij slecht weer spelen de kinderen 

binnen in hun eigen groepen. De onderbouwleerkrachten blijven bij hun groep. In de 

groepen 5 tot en met 8 wordt toezicht gehouden door de “pleinwacht” die aan de beurt is.  

http://www.bongerd-ikt.nl/
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Gymnastiek 
Tijdens de gymlessen is het verplicht gymkleding en gymschoenen te dragen. Deze schoenen 

mogen alleen in de gymzaal gedragen worden en geen zwarte zolen hebben. Op de online 

kalender vindt u de gymtijden van de kinderen van de groepen 4 tot en met 8. 

Ouderbijdrage 

Aan alle ouders wordt, na de start van hun kind op De Bongerd, middels een brief een 

(vrijwillige) ouderbijdrage gevraagd. Van deze bijdrage worden allerlei zaken die buiten het 

reguliere lesprogramma vallen bekostigd. Denk hierbij aan traktaties bij vieringen, 

Sinterklaascadeautjes, kosten in verband met de kerstviering etc. De vrijwillige 

ouderbijdrage is vastgesteld door ons College van Bestuur van onze Stichting ‘Ieder kind telt’ 

en bedraagt € 20 per leerling per jaar. Daarnaast vragen wij u een bedrag voor de 

bekostiging van de schoolreisjes en voor het kamp in groep 8.  

Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG) 
Regelmatig worden er bij diverse activiteiten op school foto’s gemaakt. Enkele van deze 

foto’s sturen we via Parro naar de ouders. Een enkele keer wordt er een filmopname 

gemaakt voor een specifiek doel. We hebben uw toestemming hiervoor nodig. Wij houden 

ons daarbij aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens.  

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVP) 

Sinds mei 2018 hebben we  te maken met deze nieuwe wet om te zorgen voor 

informatiebeveiliging en privacy. De school moet een veilige omgeving zijn voor alle 

kinderen, hun ouders en de personeelsleden. Zij moeten niet het risico lopen ongewenst 

gefotografeerd te worden. Daarom wordt er aan ouders gevraagd om terughoudend te zijn 

met het maken van foto’s en video’s en is het niet toegestaan om foto- of video opnames, 

die gemaakt zijn op school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële 

doeleinden.  Ouders, maar ook medewerkers, moeten altijd toestemming geven voor het 

gebruik van hun beeldmateriaal óf dat van hun kinderen. Dit betekent dat ouders en 

medewerkers expliciet moeten aangeven voor welk gebruik van beeldmateriaal ze 

toestemming geven. Denk hierbij aan het gebruik van beeldmateriaal op de website, 

Facebook, in een digitale nieuwsbrief of in een Parro-bericht. Ouders en medewerkers 

moeten ook  de mogelijkheid hebben deze toestemming weer in te trekken. (Parro-mijn 

profiel-privacy-voorkeuren). 
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Stichting Vrienden van De Bongerd  
Deze stichting is opgericht speciaal om financiële ondersteuning te realiseren voor de 

aanschaf van moderne materialen voor de leerlingen. Daarbij moet u in het bijzonder 

denken aan ICT apparatuur, zodat hele groepen tegelijk met het programma Snappet, op 

eigen chromebooks kunnen werken. Excursies en theatervoorstellingen kunnen ook uit deze 

middelen betaald worden. Een flyer met alle informatie kunt u ophalen bij de administratie. 

 

Gevonden voorwerpen 

Gevonden voorwerpen worden centraal verzameld. Kleine, 

kostbare voorwerpen worden op een andere plek bewaard. 

Voorwerpen die aan het eind van het jaar nog niet zijn opgehaald, 

worden gedoneerd aan een goed doel. Wilt u eigendommen van 

uw kind, zoals schoeisel, kleding en bekers zoveel mogelijk van een 

naam voorzien?  

 

Goede doelen geld 
Op onze school is het een goede gewoonte geld voor een “goed doel” in te zamelen. Er zijn 

veel mensen die het minder hebben dan onze leerlingen. Daarom kunnen kinderen elke 

maandagmorgen hun steentje hieraan bijdragen. Al deze kleine bedragen, bij elkaar, kunnen 

samen een groot bedrag maken. Onze leerlingenraad helpt meedenken met het kiezen van 

de doelen. 

Verzekering voor schade die is ontstaan tijdens schooltijd  
Het bestuur heeft voor alle leerlingen een verzekering afgesloten. Hieruit wordt, onder 

voorwaarden, schade vergoed die ontstaan is tijdens schooltijd, op weg van en naar huis en 

omgekeerd, en tijdens schoolreizen en excursies.  

Schoonmaakavonden  

Twee keer per jaar vragen we ouders om te helpen de lokalen en het speelgoed schoon te 

maken. De insteek hierbij is dat iedere ouder één keer per jaar komt helpen. Daarvoor 

wordt een rooster gemaakt, dat u ontvangt in december. Datum en tijd staan op de 

kalender en worden in de nieuwsbrief ook nog even genoemd. Vele handen maken licht 

werk; we verwelkomen u graag! 
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