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Bongerdnieuws
De tijd vliegt. Nog één week gaan we naar school en dan mogen we gaan genieten van de
voorjaarsvakantie. We hebben een drukke week voor de boeg met leuke activiteiten: dinsdag
zijn er de ateliers in alle groepen, woensdag komt de vader van Joep, Gijs en Suzette vertellen
over zijn sportieve actie voor KiKa en vrijdag hebben we het Groot Verjaardagsfeest.

Groep 7 in actie!
Groep 7 is de afgelopen maand in actie gekomen voor Australië. Het doel was om geld op te
halen voor de medicijnen voor de dieren. Er zijn cupcakes gebakken en verkocht, armbandjes
gemaakt en verkocht en lege flessen verzameld en ingeleverd. Met deze acties is er meer dan
€250,- opgehaald. Dit bedrag is inmiddels al overgemaakt naar het WWF. We kregen al een
bedankmail:
Dankzij jouw steun kunnen we nu noodhulp en medicijnen leveren voor koala’s, kangoeroes,
kaketoes en andere dieren en gaan we straks het leefgebied van deze prachtige soorten
herstellen door bossen opnieuw aan te planten.
Goed gedaan, groep 7!

Begeleiding in of buiten de groep
Binnen school hebben wij onderwijsassistenten die de leerkrachten steunen binnen en buiten de
groep. Dit betekent onder andere dat zij werken met kleine groepen leerlingen. De periode van
de begeleiding bedraagt tien weken. Daarna kan het zijn dat uw kind niet meer buiten de groep
ondersteuning krijgt, maar deelneemt aan de instructie in de groep.

Groot Verjaardagsfeest
Vrijdag 21 februari vieren we op de Bongerd weer het Groot
Verjaardagsfeest. Alle kinderen mogen deze dag verkleed komen.
Het thema is (oud-)Hollands.
Zoals u vorige week heeft kunnen lezen is dit jaar ons goede doel:
KiKa.

We vinden het fijn dat we een steentje bij kunnen dragen aan de actie van Leon Hofman, de
vader van Gijs, Joep en Suzette.
Hierbij hebben we wat meer informatie over deze actie:
Nadat mijn oude lijf niet meer geschikt bleek voor een simpel potje voetbal (van een overigens
altijd al bedenkelijk niveau) ben ik me meer gaan richten op duursport. Begonnen met fietsen en
daarna ook hardlopen was ik voor 2020 op zoek naar een mooie uitdaging. Mijn voorkeur ging uit
naar een triatlon en dit kreeg direct vorm toen de buurman (Jurgen, vader van Sepp en Lenn) me
wees op een evenement van KiKa Extreme.
2 km zwemmen, 90km fietsen en 21 km hardlopen, maar vooral zoveel mogelijk geld ophalen
voor KiKa!
Eerder heb ik ook meegedaan aan Alpe d'Huzes t.b.v. de Kankerstichting en ervoer ik hoe
ontzettend mooi het is om deel uit te maken van zo'n evenement voor een goed doel en om
uiteraard een zo groot mogelijke bijdrage te leveren.
We (Evelien en ik) zijn zelf gezegend in allerlei opzichten, maar
met name vanwege 3 gezonde kinderen. Dat dit niet
vanzelfsprekend is moge duidelijk zijn, maar bleek nog meer
toen ik mij verdiepte in KiKa. Verdrietige voorbeelden van leed
bij (kleine) kinderen maakten enorme indruk, maar ook de harde
statistieken zijn bizar. 25% van de kinderen met de diagnose
kinderkanker overlijdt en een groot deel van de overlevers
kampt met heftige gevolgen vanwege de zware behandelingen,
zoals onvruchtbaarheid. KiKa zet alle middelen in om de
overlevingskans te vergroten naar 95% en om de gevolgen door
behandeling zo klein mogelijk te maken.
Lang verhaal kort... Mijn keus was dus makkelijk om het gehele inschrijfgeld en andere kosten
voor een reguliere triatlon als eerste donatie te storten en mijn sportieve uitdaging nog meer zin
te geven ten behoeve van KiKa. Ik ben nu al een tijdje druk bezig met het werven van donaties en
sponsoren. Het is wel een beetje uit de hand gelopen (op een positieve manier) waardoor ik er nu
naar streef om op 22 augustus met meer dan € 20.000,- aan de start te staan.
Dat de opbrengst van het Grote Verjaardagsfeest van CBS de Bongerd ten gunste komt van KiKa
is fantastisch en ik hoop dus ook dat ieders envelopje goed gevuld zal zijn voor dit prachtige doel
:)

Trefwoord
Het thema van deze week is: “Spullen die ontbreken”. Deze week gaat het over het ontbreken
van spullen. Iedereen is weleens iets kwijt, maar dat wil niet zeggen dat je het ook echt mist. Het
is pas écht erg als er iets wezenlijks ontbreekt of als iets niet meer compleet is. Dan komen er
vaak emoties bij kijken.
In de Bijbelverhalen van deze week vertelt Jezus twee gelijkenissen aan zijn toehoorders. Van de
honderd schapen ontbreekt er één en de herder zoekt net zo lang totdat hij dat ene schaap
gevonden heeft. Zonder dat schaap is de kudde niet meer compleet. Ook de vrouw, die één van
haar tien muntjes kwijt is, heeft geen rust totdat het tiental weer compleet is.

Sociaal emotionele vorming

Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Netjes vragen of je iets mag lenen, want dan krijg je geen
problemen”.

Agenda
18 februari:
18 en 20 februari:
21 februari:
4 maart:

Ateliers
Oudergesprekken
Groot Verjaardagsfeest
Wieltjesdag

