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Bongerdnieuws
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en kunnen we weer helemaal uitgerust aan het
werk. Wat zijn we ontzettend verrast met het enorme bedrag wat opgehaald is voor KiKa.

Bag2School
Het afgelopen jaar hebben we al twee keer kledingzakken verzameld voor Bag2School. Ook voor
dit voorjaar hebben we ons weer opgegeven. Op vrijdag 3 april worden de zakken met kleding
opgehaald. Helpt u ook mee door kleding te verzamelen?

Groot Verjaardagsfeest
Wat hebben we een geweldig Verjaardagsfeest. Wat een gezellig feest hebben we gehad! En wat
hebben we een mooi cadeau gekregen: €1054,36 voor het goede doel: KiKa. Een ontzettend
mooi bedrag! We hebben dit aan Leon overhandigd en hopen dat dit geld kan bijdragen aan
onderzoek, medicatie en behandeling voor kinderen met kanker.
We willen Leon bedanken voor het vertellen over KiKa Extreme in alle groepen. En voor zijn
aanwezigheid vrijdag. We wensen hem heel veel succes met de voorbereidingen.

Trefwoord
Het thema van deze week is: “Mensen of dieren die ontbreken”. De meeste spullen zijn
vervangbaar, maar mensen en dieren niet. Als iemand ontbreekt die je dierbaar is, kun je een
groot gemis ervaren. Hoe lang iemand ontbreekt, speelt daarbij natuurlijk ook een rol.
Deze week wordt het Bijbelverhaal verteld over de verloren zoon. Hij vraagt een voorschot op
zijn erfenis en trekt de wijde wereld in. De vader heeft geen idee of en wanneer hij terugkomt.
Hij staat elke dag op de uitkijk om te zien of zijn zoon terugkomt.

Sociaal emotionele vorming
Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Wees zuinig op het materiaal, want dat is van ons allemaal”.

Agenda
4 maart:
In de week van 9 maart:
In de week van 30 maart:

Wieltjesdag
Meekijkweek
Inzameling kleding voor Bag2School

