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Bongerdnieuws
Juf Marieke was de afgelopen twee weken aanwezig om te helpen in de apenklas. Vanaf nu gaat
zij genieten van haar zwangerschapsverlof. We wensen haar een fijn verlof.
Volgende week maandag komt de schoolfotograaf. Deze dag zal er geen gym in de sporthal zijn.
Afgelopen week hebben de startgesprekken plaatsgevonden. Fijn dat dit goed verlopen is.

Drinkwater Maand
September is de drinkwater maand. Op school zullen we hier aandacht aan
besteden. Facet heeft afgelopen woensdag in het kader van deze
drinkwater maand bidons uitgedeeld bij de Buurtsport. Aankomende
woensdag zullen zij weer bidons uitdelen. Kinderen die op woensdag 23 en
30 september komen bij de Buurtsport en hun bidon bij zich hebben, zullen
een presentje krijgen.

Verkeersveiligheid
De gemeente Ridderkerk roept bewoners op om via de digitale enquête “Prikker op de Kaart”
https://verkeersenquete.nl/v/ridderkerk verkeersonveilige situaties door te geven. Met de
uitkomst van de enquête wil de gemeente de verkeersveiligheid in kaart brengen en verbeteren.
Inwoners kunnen op een digitale kaart op de website van de aangeven welke punten in wijk of
buurt als verkeersonveilig worden ervaren, en waarom. Waar rijden de auto’s te hard? Is er
sprake van een onduidelijke voorrangssituatie?
De ervaring van inwoners is belangrijk voor het onderzoek. De enquête kan tot en met 11
oktober worden ingevuld.
Aan u de vraag om via uw eigen netwerk en communicatiekanalen de aandacht te vestigen op
deze enquête. Voor de uitkomsten is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners meedoen.
Heeft u vragen over dit onderzoek neem dan contact op met mevrouw Marleen
Bellaart-Schelling, m.bellaart@ridderkerk.nl, 0180-451449.

Schoolfotograaf
Beste ouders en verzorgers,
Op maandag 21 september worden alle kinderen op de foto gezet door de schoolfotograaf! De
achtergrond van de foto zal dit jaar wit zijn. In de bijlage vindt u een poster met tips en
kledingadvies.
Helaas is er dit jaar, door COVID-19, geen mogelijkheid om na schooltijd met broertjes en zusjes
op de foto te gaan die nog niet of niet meer op De Bongerd zitten. Wel worden er, onder
schooltijd, foto's gemaakt van broertjes en zusjes die wél op De Bongerd zitten. We kijken uit naar
een leuke en gezellige dag, met als eindresultaat, prachtige foto's!
Bij vragen kun je altijd bij ons terecht!
Namens de AC,
Tamara, Andrea en Tinka

Telefoonnummers
Wilt u wijzigingen van telefoonnummers aan de groepsleerkrachten doorgeven?

Nieuwe leerlingen
Het lijkt misschien vroeg, maar omdat de school groeit, is het belangrijk om te weten hoeveel
kinderen eind van dit schooljaar en het schooljaar 2021/2022 ingeschreven zijn. Wordt uw kind
nog dit schooljaar of volgend schooljaar 4 jaar en heeft u uw kind nog niet ingeschreven? Dan
kunt u een inschrijfformulier vragen bij Conny Plomp of Martine Slobbe. Mocht u in uw omgeving
nog ouders kennen die nog geen schoolkeuze voor hun kind gemaakt hebben, hopen wij dat u
ons aan wilt bevelen.

Trefwoord
Het thema voor deze week is “Respect voor leefregels”. Een mens komt in zijn leven heel wat
wetten en regels tegen. Geschreven en ongeschreven regels. Deze week verkennen we er een
paar en vragen kinderen zich af of ze de regels moeten respecteren of niet. Ze onderzoeken welk
gedrag past bij het respecteren van een leefregel.
In de Bijbelverhalen gaat het volk verder de woestijn in. Mozes krijgt hulp van zijn schoonvader
bij het organiseren van het omgaan met alle vragen en klachten. Van God krijgt hij Tien
Woorden. Die kunnen het volk helpen om respectvol met hem en met elkaar om te gaan.

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
21 september: Schoolfotograaf
30 september: Start Kinderboekenweek

Bijlage
Poster met kledingadvies (schoolfotograaf)

