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Bongerdnieuws
We gaan alweer beginnen aan de tweede week. Wat gaat het snel. De kinderen lijken al
helemaal vertrouwd met de nieuwe leerkrachten, het lokaal en de lesstof. Fijn om dit te zien.
Wilt u proberen om buiten het plein, bij het brengen en halen van de kinderen, voldoende
afstand te houden tot andere volwassenen?

Startgesprekken
Deze week zijn de startgesprekken. Vorige week dinsdag heeft u een document met informatie
ontvangen. Vanwege de corona maatregelen is het belangrijk dat we ons aan de afspraken
houden.
De kinderen vanaf groep 3 zijn aanwezig bij de gesprekken.

Nieuws vanuit de zorg
Door de groei van het aantal leerlingen zal Maria Groeneweg onze IB-er Ingeborg Muller gaan
ondersteunen. Zij zal voornamelijk de zorgtaken van de groepen 6, 7 en 8 op zich nemen. Wat
o.a. betekent dat Maria u ook telefonisch kan benaderen of aan zal sluiten bij zorggesprekken.
De samenstelling van het SOT team is sinds dit schooljaar veranderd. Als ouders bent u altijd de
eerste gesprekspartner om de zorgvraag omtrent uw kind toe te lichten.
Daarnaast sluiten de volgende personen aan:
Ellis Boele - orthopedagoog vanuit RiBa
Franka Edelman - schoolcontactpersoon wijkteam Ridderkerk
Hanneke op de Woerdt - schoolverpleegkundige CJG Ridderkerk
Ingeborg Muller en/of Maria Groeneweg - IB
Martine Slobbe - directeur
En de groepsleerkracht

Wanneer er overige externen bij uw kind betrokken zijn dan kunnen deze personen ook altijd
aansluiten. Uiteraard zal dit altijd met uw toestemming zijn.
Op de website van SWV RiBa staat meer informatie over de zorg die het samenwerkingsverband
kan bieden voor school.
https://www.swv-riba.nl/

Trefwoord
Het thema voor deze week is “Dat verdient respect”. Deze week verkennen we het begrip
respect. Waarom of wanneer verdient iets of iemand respect? Wat gebeurt er als er geen respect
is? In de Bijbelverhalen leidt Mozes het volk door de woestijn. Na de verschrikkingen in Egypte is
de woestijn eerst een goede plek. Maar als er geen water en geen eten is, moppert het volk. Ze
tonen weinig respect voor Mozes en God.

Sociaal emotionele vorming
Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Iedereen voelt zich op zijn best als er niemand wordt gepest”.

Agenda
9 september: Startgesprekken (middag en avond)
21 september: Schoolfotograaf

Bijlage
Bij dit Bongerdnieuws ontvangt u een poster van de Buurtsport.

