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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt de nieuwe schoolkrant. Deze keer is besloten om de krant zowel op papier
als digitaal te verspreiden! We hopen dat U veel plezier zult beleven aan het lezen van
de schoolkrant.
Kerst is een tijd van bezinning, stilstaan. Achterom kijken wat geweest is en vooruit
kijken wat mogelijk gaat komen.
Op zoek naar een passend stuk bij de kerst kwam ik onderstaande overdenking tegen:

Het potlood
Het potlood heeft vijf bijzondere dingen:
Ten eerste: Je zult misschien de grootse daden verrichten, maar je mag nooit vergeten
dat er een hand is die jou leidt. Deze hand noemen we God.
Ten tweede: Af en toe moet ik stoppen met schrijven, om de punt te slijpen. Daardoor
heeft het potlood een beetje pijn, maar het wordt er scherper van. Dus je moet wat
pijn kunnen verdragen, het maakt je tot een beter mens.
Ten derde: Als je met een potlood schrijft, kun je altijd uitgummen wat je schreef. De
les is dat corrigeren wat we gedaan hebben niet slecht is, maar belangrijk om
rechtvaardig door het leven te kunnen gaan.
Ten vierde: Het belangrijkste van het potlood is niet het hout of de buitenkant, maar
het grafiet dat erin zit. Dus wees steeds bezorgd om wat er binnen in je gebeurt.
Ten slotte wat een potlood bijzonder maakt: hij laat altijd een spoor achter. Besef
goed dat alles wat je in je leven doet, sporen zal achterlaten en probeer je daar
voortdurend van bewust te zijn.

Ik wens u, en allen die u lief en dierbaar zijn, fijne kerstdagen en een gezond en goed
2018.
Marijke Edelman-Brouwer

December 2017

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Voor u ligt alweer de winter editie van de Bongerd krant. Een krant die met veel plezier is samengesteld door
alle kinderen en leerkrachten.
Wij willen via deze weg ook onze sponsors bedanken voor hun sponsorbijdrage.
Dankzij deze bijdragen kunnen wij dit keer de schoolkrant in gedrukte versie meegeven aan de oudste kinderen
van school.
Dit jaar hebben we besloten om de jaarlijkse sportdag in februari te houden, voor de voorjaarsvakantie.
Voorheen werd dit altijd gehouden in oktober, voor de herfstvakantie.
Wij hopen dat er net als voorgaande sportdagen veel ouders/verzorgers/grootouders aanmelden om mee te
helpen op dit sportief evenement. Vele handen maken licht werk!
Na de kerstvakantie gaan we natuurlijk verder met het organiseren van andere leuke activiteiten.
Wij hopen dat we dan ook weer op uw hulp mogen rekenen.
Veel plezier met lezen van deze schoolkrant!

Ouders van de Activiteiten Commissie CBS De Bongerd

Wij wensen iedereen een vrolijke
kerstfeest en een superleuk 2018!
peuters en medewerkers van PSG de Speelboom

De peuters van de Speelboom kunnen al
heel goed verven en plakken.
Zo maakten zij voor de kerst prachtige
kerstkransen en kleurrijke ballen.

ZOALS HET KLOKJE
THUIS TIKT,
TIKT HET OOK OP
BSO DE BONGERD!
……

BS

DE BONGERD

FIJNE
FEESTDAGEN
EN EEN
DIKKE TIEN
VOOR 2018!

Wat is dit eerste half jaar omgevlogen!
Dit eerste half jaar hebben we veel met
doelen gewerkt. Zo schrijven we aan
het begin van een nieuw rekenblok op
een post- it wat ons doel is voor het
blok.
Deze post-its hangen we dan op ons
doelenbord.
Op deze pagina’s vindt u ook wat
post-its. Deze keer met gebeurtenissen
uit dit eerste half jaar erop die zijn
blijven kleven. Veel leesplezier!

Zoals u kunt lezen zijn er veel situaties
blijven kleven. Vooral het Sinterklaasfeest
was een groot succes. Wat waren er
schitterende surprises en gedichten
gemaakt en wat was het gezellig!
We kijken ook vooruit. Na de vakantie zal
juf Esther niet meer bij ons in de klas
werken. We bedanken haar, ook op deze
plaats, voor alles en wensen haar veel
succes in een volgende groep.
Juf maria zal na de vakantie op de
woensdag t/m vrijdag voor de groep staan.
Zelf schrijft ze hierover:
Wat is het eerste deel van het schooljaar
omgevlogen. Een keer in de twee weken
mocht ik op woensdag al werken in groep
6. Zo heb ik uw zoon/dochter en juf Saskia
al leren kennen. Bijna 2018. Na de vakantie
mag ik drie dagen aan het werk met hen.
Ik heb er enorm veel zin in. Mocht u vragen
hebben, stel deze gerust. We zijn als
leerkrachten en ouders samen
verantwoordelijk voor het welzijn voor uw
kind.
Wij wensen u goede kerstdagen en een
heel gelukkig en gezond 2018 toe!

Groep 7
Het eerste half jaar zit erop! In groep 7 is er hard gewerkt de afgelopen maanden. De maand december is een
maand vol van gezelligheid . De maand wordt gestart met het Sinterklaasfeest. Ook dit jaar waren de surprises
weer prachtig en is veel werk verricht.
Na Sinterklaas komt direct de Kerst. De kinderen hebben een eigen kerstboomversiering (sommige kinderen wel
meer dan 1) gemaakt van vilt, naald en draad. Met hulp van de oma van Vince en de moeder van Melissa hadden
de kinderen dit snel onder de knie. De dagen hierna werd er nog hard geknutseld.
Kerst staat ook in het teken van er voor elkaar zijn. Onder het genot van een koekje en thee hebben de kinderen
een kerstwens gebracht naar de bewoners van de Reyerheem.
Nu staat januari voor de deur. De rust keert weer terug na alle feestdagen. Juf Jantine komt weer lesgegeven
en helaas zullen wij juf Maria moeten gaan missen! Gelukkig zullen wij haar nog wel zien.
Dan rest ons nog één ding:
“Iedereen een fijne vakantie! Een gelukkige en liefdevolle Kerst! Het beste voor 2018!
De kinderen en leerkrachten van groep 7

Stefan
Ik wens iedereen fijne en
gezellige feestdagen!

Kaya
Ik wens dat iedereen een fijne
kerst krijgt!!!
Kaya.

De klassenfoto van groep 7 (sep 2017)

Claudia
Ik wens iedereen een gezellige
kerst en een gelukkig nieuw jaar!

Ik wens dat iedereen een
gezellige kerst krijgt en leuke
cadeautjes krijgt. Ik heb er wel zin
in!

Sienna
Ik wens dat iedereen gezellige
kerstdagen heeft.

Later, groetjes,
Leon
Ik wens dat iedereen een fijne
kerst heeft. En iemand om mee te
vieren en een gelukkig nieuw
jaar heeft. Groetjes Gina

Anthon

I wen voo ee nieuw hon di
nieman p doe .

I be men e i wen .
Da i ee ﬁjn kers heb.

Ik wens dat iedereen een fijne
kerst heeft.

Kraambezoek van juf Jantine met Guusje

I wen iederee ee ﬁjn e g ellig
kerstvierin .
Groetje Daa

Aeleyan

de groeten
Lucas Stapels

Sacha

Ik wens dat iedereen een
gezellige kerst heeft!

Ik wens dat iedereen zich fijn voelt
in de klas.

Joy.

Sinterklaasfennnnest dec 2017

Ik wens dat iedereen zich fijn
voelt in de klas!
Gr.Danique :)

Ik wens dat iedereen zich overal
fijn voelt.

Jason
Ik wens iedereen een fijne kerst!

Britt

Ik wens dat iedereen zich fijn
voelt op school . En in de klas..

Ik wens dat… iedereen gelukkig
op school blijft!
gr.. Lynn

Noa.

Zwerfvuilactie okt 2017

Kevin

Irissa

Ik wens iedereen een gelukkig
nieuwjaar :)

Ik wens dat ik een kitten heb en
een poezenhok .En dat iedereen
zich gelukkig voelt

Sportdag nov 2017

Ik wens dat iedereen hele fijne
kerstdagen heeft!
van Macy

Lucas K

Esmee

Ik wens dat iedereen een
gezellige kerst heeft.

Ik wens dat ik een hamster heb.En
dat iedereen een leuke kerst heeft.

Ik wens dat ik op paard rijden
mag.

Vince
Ik wens iedereen een gelukkig
nieuwjaar!

Melissa <3

Kerstboom van de kinderen dec 2017

Wat vliegt de jd. Eind 2017 is al weer in zicht. Voor mij het moment dat ik groep 7 ga verlaten en naar groep 6 zal
gaan. Ik wil u als ouders bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen de afgelopen periode. Ik ga de kinderen
missen, ze zeker volgen en nog eens binnenlopen in de groep om te zien hoe het met ze is. Juf Leonie wil ik
bedanken voor de pre ge samenwerking en juf Jan ne een hele ﬁjne jd toewensen in groep 7.
Rest mij nog een ieder alvast hele ﬁjne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2018 toe te wensen.
Met vriendelijke groet,
Juf Maria

Beste lezer,
Als u deze schoolkrant leest is het inmiddels misschien al kerstvakantie. Wat gaat de tijd
toch snel, ook in groep 8! De kinderen werken hard om het rekenen met gelijknamige en
ongelijknamige breuken onder de knie te krijgen. Ook het metriek stelsel kent inmiddels
niet veel geheimen meer voor ze, en de tafels vliegen ons soms om de oren. Maar dan
figuurlijk natuurlijk! Punten, komma’s en andere leestekens weten ze inmiddels goed te
plaatsen en of een voltooid deelwoord dat gebruikt wordt als bijvoeglijk naamwoord nu op
een t of op een d eindigd is nauwelijks nog een probleem….of was het eindigt??
Een manier om alle leestekens en spellingsregels toe te passen is het schrijven van een
tekst. En dat doen de kinderen van groep 8 regelmatig. Zo hebben ze al een verslag-tekst
geschreven (het verslag van de werkweek wat u heeft kunnen lezen op de website), een
verhaal (tijdens de Kinderboekenweek), een tekst over een historisch figuur naar
aanleiding van een film en een doe-tekst (of instructietekst). Van tevoren bespreken we
eerst het onderwerp om met elkaar ideeën op te doen waar ze over zouden kunnen gaan
schrijven. Daarna bekijken we het schrijfdoel en de aandachtspunten voor de tekst. Na
afloop van het schrijven lezen we met elkaar enkele teksten op het smartboard en krijgen
de kinderen de kans om hun eigen tekst eventueel te herschrijven. Ten slotte publiceren
we de verhalen soms zoals in deze schoolkrant of op de website.
Hieronder kunt u de teksten van Koen, Gillomar, Charissa en Noa lezen. De laatste twee
teksten zijn spelregels voor enkele spelletjes. Wellicht een idee voor de kerstvakantie om
deze te gaan spelen? De kerstvakantie is daar immers met zijn feestdagen en lange,
donkere avonden zeer geschikt voor. Heel groep 8 wenst u daarom veel (speel)plezier ,
goede feestdagen en een gezond nieuwjaar toe!
Hartelijke groet van Rick, Richard, Nick, Emily, Nikki, Noa, Jamie, Annika, Tom, Jesse,
Gillomar, Evi, Suzanne, Sandy, Thijs, Luuk, Robin, Robin, Koen, Kyan, Richelle, Niels,
Marko, Charissa, juf Corina en juf Renate.
Een griezelverhaal

Verlaten en geheimzinnig (geschreven door Koen)
We fietsten elke dag langs het verlaten huis langs de Dorpslaan en elke keer
kon ik het niet laten iets langzamer te gaan fietsen om naar binnen te kijken.
Al mijn klasgenoten zeiden dat het huis behekst was, maar ik geloofde hen
niet. Op een dag ging ik naar binnen en leek alles normaal. Maar na drie
stappen kruiste een zwarte kat mijn pad. Toen wist ik dat ik me vergist had. Ik
draaide me om om naar buiten te gaan, maar de deur viel met een klap dicht…
Ik dacht eerst dat het de wind was. Ik probeerde hem open te maken, maar dat
ging niet. Er klonk gerommel en keek naar achter. Er stond een horror clown
met een knuppel! Hij kwam op me af en ik gilde zo hard als ik kon. Toen ik
wakker werd was ik duizelig. Ik zag ook niets, omdat het super donker was. Ik
probeerde op te staan, maar dat ging niet. Het leek of ik vast zat. Even later
bleek ook dat ik vast zat. Ik zag twee gedaanten praten die naar me wezen.
Toen gingen ze gelukkig even weg. Ik probeerde mezelf los te maken, maar dat
ging niet. Ik zag dat ze terugkwamen met geweren. Het zweet brak me uit. Toen

ze op me afkwamen probeerde ik te gillen. Het probleem was dat er geen
geluid uit mijn keel kwam. Ze pakten me vast en sleurden me mee naar hun
busje. Ze gooiden me in hun busje en daar lag ik. We reden en reden en reden.
Toen we stopten was het al donker. We waren in een huis aangekomen waar
het vreselijk stonk. Toen ik om me heen keek, zag ik allemaal dode mensen. Ik
schrok me dood! We zaten er al een paar dagen en ik had niks te eten. En toen
ik ging slapen werd alles zwart…

Een historisch verhaal.

Aletta Jacobs (geschreven door Gillomar)
Aletta Jacobs is geboren in 9 februari 1850. Zij is het 8e kind van de 11. Aletta wou dokter
worden net als haar vader. Maar vrouwen konden geen dokter worden. Zij moesten in huis
blijven en kinderen krijgen, maar Aletta Jacobs wou dokter worden en niks anders. En ze
ging ervoor strijden en ja hoor, het is haar gelukt. Ze ging studeren om de eerste
vrouwelijke dokter te worden. En toen kwam het kiesrecht. Aletta Jacobs wou ook
stemmen net als de rest van de vrouwen maar in die tijd mochten alleen mannen
stemmen, vrouwen niet. Aletta Jacobs maakte een groepje met alleen vrouwen die ook
wouden stemmen. 25 jaar hebben ze actie gevoerd en het is gelukt en in 1929 overleed
Aletta Jacobs als een ware held!!!

Instructietekst-spelregels
Dammen ( door Charissa)
Spelmateriaal: 15 witte damsteentjes, 15 zwarte damsteentjes, en een dambord.
Doel: Je tegenstander uit te schakelen, omdat je moet de ander zijn steentjes te laten
kwijtraken.
Voorbereiding: Zet het dambord klaar, en zet op de witte vlakjes de zwarte steentjes, en ook
aan de andere kant op de witte vlakjes.
Uitleg: Je speelt het spel vanaf 9 jaar het kan met 2 personen. De witte speler mag beginnen.
Het spel gaat als volgt, je moet om de beurt een steentje verplaatsen.Maar je moet schuin gaan.
Als bijvoorbeeld de witte schuin tegenover je staat kun je het steentje slaan dan ga je er over
heen. Slaan is een ander woord voor het steentje pakken. Als je aan het eind staat, dus voor de
ander het begin, dan krijg je een koning, een koning houd in dat je een hele rij schuin mag de
hele tijd dus leg je daar een steentje op wat de ander al een keer heeft geslagen van jou. Als de
ander geen steentjes meer heeft in het veld heb jij gewonnen

Einde: Je wint als de ander zijn steentjes op zijn op het dambord.





Wie is het? ( geschreven door Noa)
Doel: probeer het kaartje van de ander te raden. Wie is het?
Spelmateriaal:
- 2 spelborden met 20 kaartjes erin
- 20 raadkaartjes
Voorbereiding:
 Zet de kaartjes in het bord goed, pak een raad kaartje en zet deze op je bord. Het spel kan nu beginnen.
Uitleg:
2 personen - vanaf 6 jaar - de jongste speler begint.
Spelverloop:
Ten eerste pak je een raadkaartje, ten tweede zet je deze op je bord. Begin nu met het raden van het kaartje
die de ander heeft, de jongste speler begint met vragen bijv: is het een man? Heeft die van jou een bril?
Enzovoorts. De vragen die je stelt mogen alleen met ja en nee beantwoord worden. Elke keer als de ander
zijn/haar vraag stelt bijv: heb je een hoed/pet op? Dan klapt degene alle mensen zonder bril naar beneden,
en zo ga je verder. Probeer zo het kaartje van de ander te raden, wie als eerste het kaartje van de ander
heeft geraden, die wint.

info@dcl-transport.com
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