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Algemene informatie
Woord vooraf
Beste ouders / verzorgers,
Online vindt u de informatiekalender met betrekking tot het nieuwe
schooljaar 2020 / 2021. Op deze manier kunt u te allen tijde de
kalender bekijken. Zet u de belangrijkste data alvast in uw agenda?
Mocht er in de loop van het jaar iets wijzigen dan hoort u
dat zo spoedig mogelijk via de nieuwsbrief en PARRO.
We hopen op een goede samenwerking tussen u als ouder, de
ouderraad, de medezeggenschapsraad en het schoolteam.
We willen er met elkaar een goed schooljaar van maken.
Voor eventuele vragen over onze school kunt u altijd contact
met ons opnemen. Hartelijke groet. mede namens het team,
Renate Schulenburg - Wissink
Directeur De Bongerd

CBS De Bongerd
Zuidelijke Hoofddijk 3
7443 RS Nijverdal
Tel: 0548 - 61 07 22

* Website: www.bongerd-ikt.nl
* www.facebook.com/pcbsdebongerd
Algemeen emailadres van school:
info@bongerd-ikt.nl

Vakanties

Herfstvakantie 		
Kerstvakantie 		
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsweekend
Pinksteren
Zomervakantie 		

12 oktober t/m 16 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
22 februari t/m 26 februari 2021
2 april t/m 5 april 2021
27 april 2021
3 mei t/m 12 mei 2021
13 mei en 14 mei 2021
24 mei 2021
12 juli t/m 20 augustus 2021

NB: Op piekdagen zijn alle LL vrij, soms sluiten deze dagen aan
op een vakantieperiode, zie hiervoor de kalenderbladen.

Inhoudsopgave
Algemene informatie, adres en emailadres,
Vakantierooster 2020-2021

Blz. 1

Namen en adressen team				

Blz. 3

Namen en adressen bestuur, OR en MR		

Blz. 4

Informatie waarden en normen, groepsouders en
interne begeleiding			

Blz. 5

Informatie klachtenregeling en contactpersonen

Blz. 6

Informatie schoolarts en GGD			

Blz. 7

Maatschappelijk werk en Logopedie			

Blz. 8

Kalender augustus,				Blz. 9
informatie school- en gymtijden
Kalender september,				Blz. 10
informatie groepsavonden, pauze en overblijven
Kalender oktober,					Blz. 11
informatie verjaardagen, projectweek en zwemmen
Kalender november,				Blz. 12
informatie over openbare lessen, rapporten en
oudergesprekken
Kalender december,				Blz. 13
informatie Sinterklaas- en Kerstfeest,
“goede-doelen” geld en website
Kalender januari,				
informatie toetsen, aanmelding nieuwe
leerlingen en twitteraccount

Blz. 14

Kalender februari,					Blz. 15
informatie vrijwillige ouderbijdrage, verzekering en
Stichting "Vrienden van de Bongerd"
Kalender maart,					Blz. 16
informatie nieuwsbrief en schoolactiviteiten
Kalender april,					Blz. 17
informatie Paasviering, ouderraad, ouderavond en
avondvierdaagse
Kalender mei,					Blz. 18
informatie gymnastiek, hoofdluiscontrole en
denktank
Kalender juni,					Blz. 19
informatie schoolreis,
schoolkamp,
eigendommen en verzuim
Kalender juli,					Blz. 20
informatie kleuterafspraken en tenslotte...

Namen en adressen
Directeur:
Renate Schulenburg-Wissink
		
tel. 0548 - 61 07 22
		mail: r.schulenburg@bongerd-ikt.nl
Waarnemend
directeur

Arjan ter Avest
tel. 0548 - 61 07 22
mail: a.teravest@beatrix-ikt.nl

Ib-er:
Ans de Gooijer-Stokvis
		
tel. 0548 - 61 07 22
		mail: a.degooijer@bongerd-ikt.nl
Onderwijsass.:
Lilian Tijhuis-Wippert
		mail: l.tijhuis@bongerd-ikt.nl
Secretaresse:
Gosien Antonides-Vink
		mail: g.antonides@bongerd-ikt.nl

groep 3 - 4
Mariska Wedzinga-Bethlehem
		mail: m.wedzinga@bongerd-ikt.nl
		
		Regine Lammers-Wolf
mail: r.lammers@bongerd-ikt.nl
groep 1 en 2
Anneke Hendertink
		mail: a.hendertink@bongerd-ikt.nl
Marèll Koster
mail: m.koster@bongerd-ikt.nl
Mariska Wedzinga-Bethlehem
mail: m.wedzinga@bongerd-ikt.nl
		

Teamleden
groep 8		
Hans Paalman
		mail: h.paalman@bongerd-ikt.nl
groep 7

Ria van Dijken -van der Graaf
mail: r.vandijken@bongerd-ikt.nl
Heleen Bessembinder
mail: h.bessembinder@bongerd-ikt.nl

Leonie Broekmate-Kroese
		mail: l.kroese@bongerd-ikt.nl
groep 6

Marieke Dekker
mail: m.dekker@bongerd-ikt.nl
Maaike Gotttemaker
m.gottemaker@bongerd-ikt.nl

groep 5

Heleen Bessembinder
h.bessembinder@bongerd-ikt.nl

Marleen van der Veen-Tromop
		mail: m.vanderveen@bongerd-ikt.nl
Wilma Groot Wassink-Willemsen
mail: w.grootwassink@bongerd-ikt.nl
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Namen en adressen
Bovenschoolse directie
Bestuurscentrum:
Postbus 59
7440 AB Nijverdal
Kantooradres:
J. van Houtestraat 4

Secretariaat:
Evelien Wildeboer
tel. 0548 - 61 65 13 / 61 68 60
mail: e.wildeboer@iederkindtelt.nl
www.iederkindtelt.nl
Voorzitter College van Bestuur:
Maud Berendsen
tel. 0548 - 61 68 60
Facilitair manager:
Ron Brouwer (ma en vrij)
tel. 0548 - 62 18 53
Medewerker P&O:
Annebel Kamphuis (ma en do)
tel. 0548 - 62 18 54

Ouderraad
Voorzitter

Wilfred Beuker
tel. 0548 - 61 84 02

Secretaris
		

Sebastiaan Veldhuizen
tel. 0548 - 62 63 27

Penningmeester

Wendy Haselhorst
tel. 0548 - 51 95 82

		
Leden

Martijn Bosch
tel. 0548 - 76 90 08
Erik Ekelenkamp
tel. 06 - 131 454 51
Leonie van Gaal
tel. 06 - 420 782 86
Johan Ouwerkerk
tel. 06 - 110 131 15
Hermien Rodijk
tel. 06 - 205 209 89

Medezeggenschapsraad
Voorzitter:
André van Brummen
tel. 0548 - 61 29 52

		

Leden (oudergeleding):
Richard Hagen
tel. 06 - 171 065 43
Remco Soer
tel. 0548 - 78 52 69
Leden (personeelsgeleding):
Regine Lammers
Ans de Gooijer
Hans Paalman
Adviserend lid:
Renate Schulenburg
Arjan ter Avest (waarnemend)
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Groepsouders

De afgelopen jaren hebben we gewerkt met groepsouders.
Dit zijn ouders die de leerkrachten assisteren bij het zoeken
van hulpouders voor allerlei (buiten)schoolse zaken. Zij hebben een
coördinerende taak.
Als de namen van de groepsouders bekend zijn zullen wij dat in het
schoolnieuws opnemen.

Interne begeleiding

Ons streven is om zoveel mogelijk onderwijs op maat te geven.
Dat houdt in, dat wij leerlingen met leer- en gedragsproblemen
specifieke hulp willen bieden. Wij proberen de extra hulp zoveel
mogelijk in de groep door de groepsleerkracht te laten verrichten.
Ans de Gooijer is onze Interne Begeleider. Zij coördineert de
extra hulp aan leerlingen en wordt ondersteund door het School
Ondersteunings Team. (SOT)
Gedurende het schooljaar komt dit team een aantal keren op
onze school om samen oplossingen te zoeken voor allerlei
specifieke ontwikkelingsgebieden.
Er kan o.a. gebruik gemaakt worden van de expertise van een
orthopedagoog, een verpleegkundige en een RTL-specialist
(Rekenen - Taal - Lezen).
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Klachtenregeling primair onderwijs

Preventie
Eén van de pijlers van onze school is een intensief persoonlijk contact met de ouders/verzorgers. Als team stellen we ons dan ook
open voor kritiek. Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken op school of dat uw
kind een probleem heeft. Met de groepsleerkracht kunt u altijd alles bespreken. Komt u er met hem / haar niet uit, of vindt u dat de
groepsleerkracht hiervoor niet in aanmerking komt, dan kunt u contact zoeken met de directeur. Indien mogelijk zullen we de klacht
bespreken en zo snel mogelijk oplossen. Lost dit contact het probleem niet op, dan kunt u contact zoeken met het bevoegd gezag.
Vanzelfsprekend kunt u opmerkingen ook kwijt bij de OR en MR van de school.
Klachten over schoolse zaken
Klachten over schoolse zaken kunnen betrekking hebben op alle zaken die zich op school voordoen. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen de onderwijskundige zaken (zoals: het begeleiden van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, beoordelen van
leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie) en de algemene zaken (zoals: het schoonmaken en het onderhoud van de school,
sponsoring, een overblijfregeling).
Klachten met betrekking tot machtsmisbruik
Leerlingen, leerkrachten en andere personen die een taak binnen de school hebben, moeten zich veilig voelen binnen de school.
Machtsmisbruik vormt hiervoor een belemmering. Onder machtsmisbruik wordt verstaan: situaties waarin leerlingen, leerkrachten of
andere personen die een taak binnen de school hebben, slachtoffer worden van seksuele intimidatie, pesten of discriminatie.
Samen aan de slag
De klachtenprocedure is opgesteld om klachten te voorkomen. Het tegengaan van onderwijskundige klachten kan worden bereikt
door de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren. Om goed onderwijs te kunnen geven, moet er op de Bongerd aan een aantal
randvoorwaarden zoals de huisvestingssituatie, de brandveiligheid en hygiëne worden gedacht. Door hier voldoende aandacht aan te
besteden, kunnen klachten worden voorkomen.
Voor het bestrijden van seksuele intimidatie, pesten en discriminatie, moeten deze onderwerpen regelmatig aan de orde komen in
besprekingen met leerkrachten en ouders. Leerkrachten en ouders kunnen dan kennis nemen van de richtlijnen ter voorkoming van
deze zaken en proberen hiernaar te handelen. Deze onderwerpen worden behandeld in de lesmethode Leefstijl. Er wordt gebruik
gemaakt van gericht lesmateriaal om kinderen bewust en weerbaar te maken om aan mishandelingsituaties te ontkomen. Het is
hierbij belangrijk om als leerkrachten, ouders en leerlingen zo goed mogelijk samen te werken. Er is daartoe o.a. een gedragscode
geformuleerd, die voor de leerkrachten, leerlingen en stagiaires op de scholen van de Stichting ‘Ieder kind telt’ geldt. Alle personen, die
bij het onderwijs op de scholen betrokken zijn, kunnen kennis nemen van deze regelgeving en worden geacht er naar de handelen.
Klachtenbehandeling en de interne vertrouwenspersoon
De interne vertrouwenspersoon, is aanspreekpunt voor zowel leerlingen, ouders en personeel bij klachten over ongewenst gedrag. De
interne vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en kan u begeleiden, dan wel ondersteunen in een te volgen traject, zoals:
“luisteren naar de klacht en informatie geven over de mogelijke procedures”, "ondersteunen bij het oplossen van een klacht, waarbij
de interne vertrouwenspersoon contact onderhoudt met alle betrokken partijen”, “verwijzen naar de betrokkene(n) binnen de school
(groepsleerkracht, directie, bestuur)”, “verwijzen naar de externe vertrouwenspersooonpersoon of de landelijke klachtencommissie,
waarbij de interne vertrouwenspersoon u kan ondersteunen bij een officiële klachtenprocedure”. De interne vertrouwenspersoon op
onze school is: Ans de Gooijer. Samen met adviserend lid Miranda Soer vormt zij de klachtencommissie van de Bongerd.
De externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon is buiten de school het aanspreekpunt, zij adviseert, begeleidt en ondersteunt de klager en de
contactpersoon. De externe vertrouwenspersoon kan tevens de klager helpen bij het schriftelijk indienen van de klacht bij het bevoegd
gezag of bij de klachtencommissie. Komt men ook door bemiddeling van de externe vertouwenspersoon niet tot een oplossing dan is er
nog een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon
is: Mw. W. Stuveling -de Bree huisarts te Nijverdal, tel: 0548-61 80 00.
Het bevoegd gezag
Ook kan men rechtstreeks, of door tussenkomst van een vertrouwenspersoon, een klacht indienen bij het bevoegd gezag of landelijke
klachtencommissie. Het bevoegd gezag is en blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken op een school.
Zij draagt, in samenwerking met de directie en het team, zorg voor een klimaat, dat de lichamelijke en geestelijke integriteit van ieder
kind en medewerker van de schoolgemeenschap waarborgt. Openheid, communicatie en respect zijn sleutelwoorden in het voorkomen
en beheersen van klachten.
Onder het motto: ‘voorkomen is beter dan genezen’, is een gezamenlijk optrekken en het serieus nemen van vragen, problemen en
klachten van het grootste belang, waardoor een officiële klacht voorkomen kan worden. Het bestuur heeft zich aangesloten bij de
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. (070 - 3861697) Email: info@gcbo.nl
Meer informatie over de procedure en eerdere uitspraken van de klachtencommissie vindt u op www.GCBO.nl.
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Jeugdgezondheidszorg GGD Twente
Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling zijn belangrijk
voor kinderen. Wij, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD
Twente, helpen u hier graag bij. In de basisschoolperiode
komen wij op school in groep 2 en 7 voor een preventief
gezondheidsonderzoek. Wij kijken dan naar de lichamelijke,
geestelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van
kinderen. De laatste jaren zien wij, ook landelijk, dat steeds
meer kinderen extra aandacht nodig hebben. In 2011 zijn wij
daarom gestart met de Triage-methodiek, een vernieuwde
onderzoeksmethode. We zien nog steeds elk kind en hebben
daarnaast meer ruimte voor zorg op maat.
Hoe gaat het preventief gezondheidsonderzoek?
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan vragen wij aan u, ouders of
verzorgers, twee vragenlijsten in te vullen. Deze ontvangt u via
school van ons. Ook wordt de leerkracht gevraagd om mogelijke
aandachtspunten op een lijst aan te geven. Samen met het
JGZ-dossier geeft dit een beeld van uw kind. Op school krijgt
uw kind een korte algemene controle. Het gezichtsvermogen,
het gehoor, de lengte en het gewicht van uw kind worden
gecontroleerd. Hiervoor hoeft uw kind zich niet uit te kleden. Om
u te informeren over de bevindingen krijgt uw kind hierover een
formulier mee naar huis.
De controle vindt plaats in de vertrouwde omgeving van uw
kind, op school. Wij vinden het voor de kinderen belangrijk dat
zij de doktersassistente al kennen voor de controle. Daarom
stelt zij zich vooraf in de groep voor.
Eventueel vervolg
Mogelijk heeft uw kind extra aandacht nodig. Dan wordt u
samen met uw kind uitgenodigd voor een aanvullend onderzoek
op het spreekuur van de arts of verpleegkundige van de
Jeugdgezondheidszorg. De uitnodiging voor dit vervolgonderzoek
wordt dan naar uw huisadres gestuurd.
Voordelen van de Triage-methodiek
Alle kinderen zijn en blijven goed in beeld.
Het bereik van kinderen is groter.
Er zijn minder verstoringen in de klas.
Ouders hoeven geen vrij te nemen voor de eerste algemene
controle op school.
Artsen en verpleegkundigen hebben meer ruimte om snel in
te spelen op (zorg) vragen.
Samenwerking met school
Wij hebben regelmatig contact met school naar aanleiding
van de preventieve onderzoeken en de spreekuren op school.
Daarnaast nemen we, als JGZ, ook deel aan de zorgoverleggen
of SOT’s. In deze overleggen worden, in goed overleg met
ouders of verzorgers, kinderen besproken die extra aandacht
nodig hebben. Aan deze overleggen nemen, naast de IB-er van
school, het maatschappelijk werk en bijvoorbeeld de
schoolbegeleidingsdienst deel. Hierdoor kan bij (zorg)vragen, in
een vroegtijdig stadium, een duidelijk advies gegeven worden.
Wilt u meer informatie?
Op onze website www.ggdtwente.nl vindt u de meest actuele
informatie van de JGZ. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact
met ons opnemen door bellen met 0900 - 333 888 9.
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School Gericht Maatschappelijk
Werk Avedan
Het SGMW wordt op uw school verzorgd door een
schoolgericht maatschappelijk werk(st)er (sgmw-er) in
dienst van Avedan. Het SGMW is een aanvulling op de
leerlingenzorg die op de basisschool aanwezig is. Dat
betekent in de praktijk dat er regelmatig overleg is met de
intern begeleider en/of de leerkrachten. Men richt zich
op de relatie kinder-ouder-school. Op school wordt een
probleem vaak snel gesignaleerd en als ouders stapt u
vaak gemakkelijker met uw probleem naar de school.
De drempel naar de sgmw-er is dus laag. Voordeel is dat
er vroegtijdig hulp kan worden geboden. Ook neemt de
sgmw-er deel aan het SOT op uw school.
Voor welke problemen kunt u er onder andere terecht:
•
uw kind wordt gepest;
•
er zijn problemen tussen de leerkracht en uw kind;
•
er is sprake van opvoedingsproblemen;
•
uw kind is angstig of depressief;
•
uw kind is agressief en druk of teruggetrokken
en passief.
•
uw kind heeft weinig zelfvertrouwen of...
•
uw kind is onzeker?
De werkwijze is als volgt:
•
de sgmw-er is snel inzetbaar;
•
gesprekken kunnen op school, bij het
maatschappelijk werk op kantoor, of thuis
plaatsvinden;
•
kortdurende hulpverlening.
Het kan zijn dat de hulp niet voldoende is. In die
situatie zal men samen met u bekijken welke andere
mogelijkheden er zijn om de problemen op te lossen. Als
u denkt dat men u kan helpen, neem dan gerust contact
met de sgmw-er, de leerkracht en/of interne begeleider
op.
Inloopspreekuren zijn van 8.30 - 10.00 uur, op de
dinsdagochtend op 4 verschillende scholen, de data
en de locatie zullen we via het Schoolnieuws aan u
doorgeven. In de Kruidenwijk is Mevrouw Erica Wiebols
de schoolmaatchappelijk werkster.
Op maandag / dinsdag en donderdag is zij ook bereikbaar
onder 06-413 481 80 of via e.wiebols@avedan.nl.

Logopedie
De logopedische Dienst van de gemeente Hellendoorn
verzorgt de logopedie op de Basisscholen in de gem.
Hellendoorn. De logopedist houdt zich bezig met het
opsporen, onderzoeken en begeleiden (waaronder ook
eventueel kortdurende behandeling) van leerlingen die
(eventueel) problemen hebben met:
•
De stem (is deze helder of hees?)
•
Het gehoor (luisterfuncties)
•
De spraak (worden alle klanken uitgesproken en zijn
ze correct)
•
De taal (kent het kind voldoende woorden, hoe is de
zinsbouw?)
Echter ook het mondgedrag, waaronder het ademen door
de mond en het zuigen op vingers, duim of speen, heeft
de aandacht van de logopedist.
Wat doet de logopediste in de school?
Groep 1: observatie, onderzoek, controle, begeleiding
en eventueel kortdurende behandeling van de leerling,
maar ook voorlichting en adviseren van ouders en/of
leerkracht.
Groep 2: controle, onderzoek, screening (dit wil zeggen
een kortdurend onderzoek van alle leerlingen) eventueel
kortdurende behandeling, en tevens advisering en
begeleiding (van ouders of leerkracht).
Groep 3 t/m 8: onderzoek, advisering, controle en
eventueel kortdurende behandeling. Vanaf het begin
van het schooljaar wordt elke school in de gemeente
Hellendoorn wekelijks door de schoollogopedist
bezocht. Van de bevindingen van een logopedische
screening of een controle krijgen de ouders/verzorgers
altijd schriftelijk of mondeling bericht. Bovendien zal de
logopedist de school informeren over de bevindingen
van de screening of de controle. Indien een kind
logopedische behandeling nodig heeft, zal de logopedist
altijd vooraf met de ouders/verzorgers contact opnemen
en met de school overleggen.
Greet van de Meulen (logopediste)

Er is ook een inloopspreekuur op het kantoor van het
Maatschappelijk werk aan de Constantijnstraat 32b,
in Nijverdal. Elke werkdag tussen 8.30 en 9.30 uur.
Daarnaast is er ook op de scholen in de Kruidenwijk een
inloopspreekuur. Data volgen in de nieuwsbrief.
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Augustus 2020
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

1e Schooldag

24

Sport en Cultuur
festival

31
Startdienst
(vervallen)

Schooltijden

Groep 1 t/m 8
08.30-12.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag
		
08.30-12.15 uur op woensdag en vrijdag
		
13.00-15.15 uur op maandag, dinsdag en donderdag
Voorlopig i.v.m. corona een continu rooster: Ma-Di en Do 8.30 - 14.15 uur en Woe en Vrij 8.30 - 12.30 uur.
De bel gaat om 08.25 uur. De kinderen gaan dan naar binnen en gaan op hun plek zitten.
Om half negen beginnen de lessen en verlaten de ouders de lokalen van de kleutergroep en groep 3.
De kinderen uit de groepen 4 tot en met 8 gaan zelfstandig naar binnen.
Bij regenachtig weer mogen de kinderen 10 minuten voor aanvangstijd naar binnen.
Wilt u bij dit weertype de kinderen niet te vroeg naar school laten gaan.

Gymtijden
Groep 3 en 4:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8: 		

dinsdag 11.15 - 12.00 uur
maandag 13.00 - 13.45 uur en vrijdag 11.15- 12.00 uur
dinsdag 13.00 - 13.45 uur en vrijdag 11.45 - 12.30 uur
maandag 10.30 -11.15 uur en vrijdag 11.45 - 12.30 uur
maandag 11.15 - 12.00 uur en vrijdag 08.30 - 09.15 uur
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September 2020
Ma

7
Voorstelling
groep 3 en 4
"De Rattenvanger"

14

Di

Start projectweek

Vr

Za

Zo

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

19

20

Scholencross
Voorsteliing
groep 3 en 4

15

Schoolkamp
Hockey Fun
Games

16
Hockey Fun
Games

22

23

Ouder - Kind
startgesprek

28

Do

1

Ouder-Kind
startgesprek

21

Wo

Schoolkamp
Bruisend Nijverdal

17

Schoolkamp

18

Juf Mariska jarig

24

Juf Renate jarig

25

26

Gosien secr.
jarig

29

27
Cityrun

30

Juf Maaike jarig
Voorstelling
groep 7 en 8
"Dance Hypes"

Informatie avond

Er wordt gewerkt aan een digitale informatie-bijeenkomst per groep,
waarin de leerkracht u nader zal informeren over het werken in die groep.

Pauze

In de pauze wordt de kinderen gelegenheid gegeven hun meegebrachte fruit, drinken, etc.
te nuttigen, waarna ze nog even een frisse neus kunnen halen. De kinderen uit groep 1, 2, 3 en 4
spelen op het kleuterplein. Op ieder plein is een pleinwacht aanwezig.

Overblijven TSO

Er bestaat de mogelijkheid uw kinderen tussen de middag te laten overblijven onder leiding van één
van de overblijf-ouders. De kosten hiervoor zijn € 2,- per kind per keer. De kinderen moeten wel zelf hun eten
en drinken meenemen. De organisatie van het geheel valt onder verantwoordelijkheid van de directie.
Coördinatie: Lucie van Gerresheim, u kunt alles met haar regelen via Whats-app 06-185 111 75
Dit is niet van toepassing zolang het corona continu rooster van kracht is. De kinderen eten dan in de klas.
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Oktober 2020
Ma

5

Di

6

Dag vd leraar

12
Herfstvakantie

19

Wo

7

Juf Leonie jarig
Voorstelling
groep 6 "Alleen
op de wereld"

13
Herfstvakantie

20

Do

Herfstvakantie
Schoolvolleybal

21

Za

2

3

4

8

9

10

11

15
Herfstvakantie

22

Voorleeswedstrijd

16

Ravijnloop

17

18

24

25

Herfstvakantie

23

Juf Marieke jarig

26
Luizencontrole

27

28

Zo

1

Juf Ria jarig
Juf Heleen jarig

14

Vr

29

Holterbergloop

30

31

Voorstelling
groep 1 en 2
"De operapiraat"

1
Kidsrun

Verjaardagen

De verjaardagen van de leerkrachten worden in de groepen gevierd. Verjaardagen van de kinderen worden
ook in de groep gevierd: zingen en trakteren (geen leerkrachten). Ouders van groep 1 en 2 mogen bij
de viering aanwezig zijn en kunnen dan eventueel foto’s maken. Denkt u wel aan de privacy! Alléén een foto van uw eigen
kind en uiterst terughoudend met het plaatsen van foto's op facebook etc. Uitnodigingen voor partijtjes mogen
niet op school worden uitgedeeld; dit om teleurstellingen te voorkomen bij die kinderen die niet worden
uitgenodigd.

Project

Elk jaar kiezen we op school een project. Dit schooljaar is de projectweek gepland vanaf maandag 28 september. Nadere
bijzonderheden volgen t.z.t. in de nieuwsbrief. De afsluitingsavond kan helaas dit jaar niet plaatsvinden.

Zwemmen

De Bongerd doet mee aan het door de Gemeente Hellendoorn gekozen schoolzwemconcept Swim2Play.
Swim2Play betekent letterlijk “zwemmen om te kunnen spelen”.
De leerlingen van groep 1 t/m 8 gaan in de loop van het schooljaar 4 à 5 keer schoolzwemmen
Verdere informatie ontvangt u via de nieuwsbrief.
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November 2020
Ma

Di

Wo

Do

Vr

2

3

4

5

6

9

10

11

12

16

17

18

24

25

Za

Zo

7

8

13

14

15

19

20

21

22

26

27

28

29

Korfbal
spelochtend

Juf Lilian jarig

23

30

Openbare lessen / Ouderochtenden

Dit jaar houden we in alle groepen openbare lessen. Alle ouders/verzorgers mogen lessen bijwonen in de verschillende
groepen. Voorlopig afgelast! Verdere informatie ontvangt u via de nieuwsbrief.

Rapporten

De groepen 1 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. Iedere keer na ongeveer 20 schoolweken.
De instroom leerlingen krijgen aan het eind van het schooljaar een geschreven rapport mee.

Oudergesprekken

Voor de herfstvakantie, in februari en eventueel in juli (facultatief ) vinden de oudergesprekken plaats waarin met ouders en
kind wordt gesproken over het welbevinden en de ontwikkeling van uw zoon en dochter. We gaan de gesprekken op een
andere manier vormgeven. Via de nieuwsbrief zullen we u hierover inlichten.
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December 2020
Ma

7

Di

Wo

Do

1

2

3

8

9

10

Vr

Za

Zo

4

5

6

11

12

13

Sinterklaas

Bergcross

14

15

16

17

18

19

20

25

26

27

Kerstviering
in de klas

21
Kerstvakantie

28
Kerstvakantie
Springfestijn
Fysion

22
Kerstvakantie

29
Kerstvakantie

23
Kerstvakantie

30
Kerstvakantie

24
Kerstvakantie

Kerstvakantie
1e Kerstdag

Kerstvakantie
2e Kerstdag

Kerstvakantie

31
Kerstvakantie
Oud Jaarsdag
Juf Wilma jarig

Sinterklaasfeest

Op vrijdag 4 december zal de goedheiligman onze school bezoeken. Dit feest wordt in alle groepen gevierd. Voor de
groepen 1 t/m 4 zal de ouderraad rond die tijd een cadeautje kiezen voor de kinderen.
De groepen 5 t/m 8 trekken lootjes.

Kerstfeest

Dit jaar vieren we Kerst met een kerstviering in de groep, vanaf 18.30 uur zijn de kinderen welkom in hun groep, om 19.15
uur sluiten we graag samen met de ouders / verzorgers het kerstfeest af op het plein.

Goede doelen - geld

Op onze school is het een goede gewoonte voor een “goed doel” geld in te zamelen. Er zijn zoveel mensen die het minder
hebben dan onze leerlingen. Daarom kunnen de kinderen elke maandag morgen hun steentje hieraan bijdragen. En u
weet: vele kleintjes maken een grote! In overleg met de leerlingenraad zullen goede doelen worden gekozen.

Website

www.bongerd-ikt.nl en facebookpagina (www.facebook.com/pcbsdebongerd). Hierop staat de
algemene informatie voor dit schooljaar. Daarnaast kunt u via de website formulieren
downloaden en vindt u er een link naar de schoolgids en het informatieboekje van
De Bongerd.

13

Januari 2021
Ma

Di

Wo

Do

Vr
1

Kerstvakantie
Nieuwjaarsdag

Za
2

Kerstvakantie

Zo
3

Kerstvakantie

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

4
Start: Ontmoeting
met ouders
Week van de
school
schoonmaak

11
Luizencontrole

Schoolschaken

Toetsen

Vanaf groep 2 doen onze leerlingen mee aan de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem.
De resultaten worden met de ouders besproken tijdens de oudergesprekken en in het ouderportal geplaatst.
Groep 8 doet elk jaar mee aan een landelijke eindtoets die mede het advies voor plaatsing in het
Voortgezet Onderwijs bepaalt.

Aanmelding nieuwe leerlingen

In januari 2021 vindt het Open Huis plaats. Ouders met kinderen in de peuterleeftijd zijn welkom om kennis te komen maken
met de Bongerd. In de nieuwsbrief en op onze site vindt u de tijden van het Open Huis.
Ouders die overwegen om hun kind aan te melden worden van harte uitgenodigd om een afspraak te maken met de directeur
voor een oriënterend bezoek.
Twee weken voor hun officiële eerste schooldag mogen de kinderen een aantal dagdelen komen kennismaken. Op de eerste
maandag volgend op hun 4e verjaardag mogen de kinderen officieel naar school.

Facebookpagina

De Bongerd beschikt ook over een
facebookpagina: www.facebook.com/pcbsdebongerd.
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Februari 2021
Ma

Di

Vr

Za

Zo

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

27

28

2

8

15
Voorstelling
groep 3 en 4
"Padaboom"

Voorjaarsvakantie

Do

3

1

22

Wo
Schooldammen

1e rapport

23
Voorjaarsvakantie

24
Voorjaarsvakantie
Basketbaltoernooi

Piekdag alle
LL vrij!

25
Voorjaarsvakantie

26
Voorjaarsvakantie

Vrijwillige ouderbijdrage

Ook dit jaar wordt aan u weer een bijdrage gevraagd t.b.v. het ouderfonds. Deze bijdrage is voor elk kind € 20,00. Uit deze
gelden zullen zaken worden bekostigd waarvoor de school geen vergoeding ontvangt van de rijksoverheid. Te denken valt
o.a. aan het sinterklaasfeest, de Kerst-, en Paasvieringen en de sportdag. Ouders waarvan de kinderen in de loop van het
schooljaar instromen, betalen de helft van de bijdrage.
De ouderbijdrage wordt d.m.v. een machtiging bij u geïnd door de penningmeester van de ouderraad, in de loop van het
schooljaar.

Verzekering

Het bestuur heeft voor alle leerlingen een verzekering afgesloten. Hieruit wordt, onder voorwaarden, schade vergoed
die ontstaan is: tijdens schooltijd, op weg van huis naar school en omgekeerd en tijdens schoolreizen en excursies. In ons
informatieboekje vindt u meer informatir m.b.t. verzekeringen.

Stichting Vrienden van de Bongerd

Een nieuwe stichting, 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 chromebooks kunnen werken. Excursies en theatervoorstellingen kunnen ook uit deze
middelen betaald worden. De stichting heeft een eigen bestuur vanuit de MR, zij beslissen mede waaraan het geld
wordt uitgegeven. Een flyer met alle informatie kunt u ophalen bij de administratie.
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Maart 2021
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

Week vd ouder
gesprekken

Week vd ouder
gesprekken
Luizencontrole

7

Juf Regine jarig

Techniekdag

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Schooltennis

29

30
Voorstelling
groep 5 en 6
"Flatkat"

31
Schoolvoetbal

Nieuwsbrief

Wekelijks verschijnt er een digitale nieuwsbrief, waarin we u informeren over actuele schoolse aangelegenheden.
Standaard ontvangt u de nieuwsbrief op het email adres dat u opgeeft bij de aanmelding van uw kind. Als u de nieuwsbrief
ook op een ander (extra ) emailadres wilt ontvangen kunt u dit melden via info@bongerd-ikt.nl.
U kunt de nieuwsbrief ook bekijken op onze website.

Schoolactiviteiten

Dit jaar zullen er weer verschillende activiteiten plaatsvinden op school:







kinderpostzegelactie			

voorleeswedstrijden			

sportdag				
openbare lessen			

schoolkamp				
musical

Jantje Beton
diverse excursies
diverse projecten
schoonmaakavonden
culturele voorstellingen

Voor de data verwijzen wij naar de kalender, de website en de nieuwsbrief.Uitleg m.b.t. de
diverse schoolactiviteiten vindt u in ons informatieboekje.
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April 2021
Ma

Di

Wo

Do
1

6

2e Paasdag

12

7

Za

Zo

2

3

8

9

10

11

15

16

17

18

22

23

24

25

Paasviering
alle LL 13.00 uur
vrij!

5

Vr
Goede Vrijdag
Alle LL vrij!

4

1e Paasdag

Schoolvoetbal
Schoolfotograaf

13

14
Schoolvoetbal

19
Juf Ans jarig

26
Piekdag
alle LL vrij

20
CITO-Toets
Groep 8

27
Koningsdag
alle LL vrij

21
CITO-Toets
Groep 8

28

CITO-Toets
Groep 8

29

Koningsspelen

30

Schoolreisje

Paasviering

De Paasviering zal evenals de afgelopen jaren in de groepen worden gehouden. Om 13.00 uur zijn alle kinderen vrij!
Verdere informatie ontvangt u via de nieuwsbrief.

OR (Ouder Raad) /Ouderavond

De Bongerd heeft een enthousiaste OR die het team ondersteunt bij verschillende activiteiten gedurende het schooljaar.
Om dit te realiseren vergadert de OR aan aantal keren per jaar. Wanneer de OR behoefte heeft aan nieuwe leden zal er een
oproep in de nieuwsbrief verschijnen.

Avondvierdaagse

Van 1 t/m 4 juni 2021 wordt in Nijverdal weer de Avond4daagse gehouden. U kunt de kinderen hiervoor opgeven op
school. Tijdstippen vindt u in de nieuwsbrief. De deelname van de leerlingen van de Bongerd aan de Avond4daagse wordt
georganiseerd door de Ouderraad. Het betreft dus geen schoolse activiteit.
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Mei 2021
Ma

3

Di

4

Meivakantie

10
Meivakantie

17

Meivakantie

11
Meivakantie

18

Voorstelling
groep 7 en 8
"Vallende sterren"

24
2e Pinksterdag

Wo

5
Meivakantie

12
Meivakantie

19

Do

6
Meivakantie

13
Meivakantie
Hemelvaartsdag

20

Mini Schoolvoetbal

25
Piekdag
alle LL vrij

26

Vr

7

Za
1

2

8

9

15

16

22

23

Meivakantie

14
Meivakantie

21
Voorstelling
groep 5 en 6
"Werktuig"

27
Schoolkorfbal

Zo

28

1e Pinksterdag

29

Schoolkorfbal

30
1e Pinksterdag

Gymnastiek

Tijdens de gymlessen is het verplicht gymkleding en gymschoenen te dragen.
Deze schoenen mogen alleen in de gymzaal gedragen worden en géén zwarte zolen hebben.

Hoofdluiscontrole

Eén week na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Op deze controle dag s.v.p.
géén gel, knipjes of ingevlochten haar etc. Met behulp van de controle ouders doen we er alles
aan om de Bongerd luis vrij te houden!

Denktank

De denktank is een groep die bestaat uit ouders en leerkrachten, die enkele keren per schooljaar
bij elkaar komen om ideeën of zienswijzen met elkaar uit te wisselen. Een denktank is dus geen beleidsbepalend orgaan,
maar kan wel ideeën of suggesties aandragen voor beleid en daardoor een klankbord zijn voor team en directie.
Indien er een denktankavond georganiseerd wordt, zullen we dit via de nieuwsbrief communiceren.
Voor inlichtingen: r.schulenburg@bongerd-ikt.nl.
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Juni 2021
Ma
31

7

Di
1

Juf Marleen jarig
Avond4daagse

Wo
2

Avond4daagse

8

9

Do
3

Avond4daagse

10

Vr

Za

Zo

4

5

6

11

12

13

Avond4daagse

Roefeldag

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2e Rapport

28

29

Regge Survival

30

Week van de
oudergesprekken
Facultatief
Schoolschoonmaak

Schoolreis en schoolkamp

De groepen 1 t/m 7 gaan op schoolreisje. De bestemming van het schoolreisje zal via de nieuwsbrief gecommuniceerd
worden. De kinderen van groep 8 gaan in september op schoolkamp.

Eigendommen

Wilt u eigendommen van uw kind, zoals schoeisel, kleding en bekers, zoveel mogelijk van de naam voorzien?
Graag aan de jassen een stevige lus.

Verzuim

Wilt u ons ervan in kennis stellen als uw kind niet op school kan komen? Graag horen we dit van u vóór aanvang van de
lessen. Kinderen in de leerplichtige leeftijd krijgen buiten de schoolvakanties om slechts in enkele gevallen toestemming
voor extra vrijaf. Lange weekenden er even tussen uit vallen hier zeker niet onder.
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Juli 2021
Ma

5

Di

6

Afscheids
Musical groep 8
Gesprekken facultatief

12

Wo

7
Wisseldag

13

14

Do

Vr

Za

Zo

1

2

3

4

8

9

10

11

17

18

25

Laatste
schooldag
Juf Anneke jarig

15

Zomervakantie!
1e schooldag na
de vakantie is
23 augustus 2021

Piekdag alle
leerlingen vrij!

16
Meester Hans
jarig

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

Kleuterafspraken

Hoewel veel van de onderstaande afspraken al verspreid in deze info-kalender voorkomen, hebben we toch even een kort
overzichtje geschreven voor de kleuterbouw. Uitgebreide info m.b.t. de kleutergroep vindt u in ons infoboekje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maandagochtend mogen de kinderen geld meenemen voor het goede-doelen-geld.
Iedereen mag elke morgen eten en drinken meenemen + een koekje of fruit. Als de kinderen zich niet zelf kunnen redden met
het fruit, wilt u dan thuis even een handje helpen, bijvoorbeeld door de sinaasappel even te pellen of de appel te snijden?
Vanzelfsprekend rekenen we erop dat kinderen die naar de basisschool gaan, zindelijk zijn.
Voor de gym is het de bedoeling dat de kinderen gymschoenen en een tas meenemen. Schoenen die ze zelf aan en uit
kunnen doen, dus liefst met klittenband of elastiek. Deze schoenen blijven dan het hele jaar op school.
Wilt u zorgen dat er een grote lus aan de jas zit, zodat ze zelf de jas kunnen ophangen.
Wilt u uw kind ook leren zichzelf zoveel mogelijk aan- en uit te kleden? Dit scheelt na het gymmen veel tijd.
Uitnodigingen voor kinderfeestjes mogen niet op school uitgedeeld worden; dit om teleurstellingen te voorkomen.
Viering van kinderverjaardagen: Als uw kind jarig is, mag de klas getrakteerd worden. Dit kan het best om ongeveer
10.00 uur. Overleg even met de leerkracht. Tip: “Gezonde” hapjes.
Denkt u aan de AVG-regels bij het maken van foto's?

Tenslotte

Na schooltijd kunt u met eventuele vragen altijd bij ons terecht! Maak gerust een afspraak!
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De schoolkalender van CBS De Bongerd
is mede mogelijk gemaakt door :

