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Bongerdnieuws
De eerste week is weer voorbij gevlogen. Deze week is de meekijkweek en volgende week
vrijdagmiddag is er een inloopmoment tijdens de projectweek. U bent van harte welkom!

Paas Passie
De 40 dagentijd is aangebroken. Dit betekent dat we aftellen tot het
Pasen is. We willen op het schoolplein een Paas Passie houden. Dit lijkt
een beetje op the Passion zoals u misschien wel kent. Alle ouders zijn
van harte welkom om naar onze Paas Passie te komen kijken. Deze
viering zal gehouden worden op woensdag 8 april om 13.15 uur.
Daarna zal er nog wat te drinken en te eten zijn. We hopen op uw
komst.

Kika Extreme
Lieve ouders, leerkrachten, maar vooral lieve kids van CBS De Bongerd,
Enorm bedankt voor jullie aandacht, gulle donaties en motiverende woorden tijdens het Grote
Verjaardagsfeest. Met een opbrengst van €1054,36 zijn al mijn verwachtingen overtroffen! Iedere
cent die door jullie is gedoneerd staat inmiddels al op de bankrekening van KiKa ten behoeve van
hun strijd tegen kinderkanker. Wie het leuk vindt kan mij volgen en blijven steunen (tot en met 22
augustus) via Facebook (profielnaam: Leon Voor Kika) en mijn donatiepagina van KiKa
(kikaextreme.nl/leon-hofman).
Nogmaals bedankt!
Groeten,
Leon Hofman

Projectweek Faqta
Dit schooljaar zijn we gestart met de methode Faqta. Hierin worden vakken zoals
wereldoriëntatie, ICT, cultuur en techniek met elkaar gecombineerd en aangeboden in de vorm
van thema’s.
De methode wordt het meest gebruikt in groep 3 tot en met 8 maar een aantal projecten is
uitgewerkt voor alle groepen. Daarom gaan we in de projectweek van 16 tot en met 20 maart in
alle groepen met Faqta aan de slag rondom het thema: “Groen moet je doen”.
Om u te laten zien hóe we (die week) met Faqta aan het werk zijn geweest, is er op
vrijdagmiddag 20 maart van 13.30 uur tot 14.00 uur een extra inloopmoment waarop u een kijkje
kunt nemen in alle groepen.
U bent van harte welkom!!

Trefwoord
Het thema van deze week is: “Omgaan met dat wat ontbreekt”. Deze week onderzoeken de
kinderen op welke manieren je kunt omgaan met het ontbreken van een mens. Deze week klinkt
nogmaals het Bijbelverhaal over de verloren zoon, dit keer beschreven vanuit het perspectief van
de jongste zoon. Hij is thuisgekomen en zijn vader heeft een feestmaal voor hem georganiseerd.
Maar er ontbreekt iets….

Sociaal emotionele vorming
Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Wandelen in de gang, dat weten we allang”.

Agenda
In de week van 9 maart:
20 maart:
In de week van 30 maart:
3 april:
8 april:

Bijlage
Flyer Brede School

Meekijkweek
Kijkmiddag projectweek
Inzameling kleding voor Bag2School
Ophaaldag Bag2School
Paas Passie

