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Bongerdnieuws
In onze regio is het coronavirus nog steeds erg actief. We houden ons als school aan de
richtlijnen van het RIVM. Met de herfst- en wintermaanden in het vooruitzicht zou het kunnen
betekenen dat we geen opvang hebben voor de groepen. We zijn bezig met het maken van een
protocol corona voor leerkrachten en voor ouders waarmee we goed mogelijk voorbereid hopen
te zijn. Begin oktober ontvangt u dit protocol.

Verandering ophaal- en wegbreng plaats groep 2
We hebben de afgelopen drie weken gemerkt dat er onvoldoende afstand genomen kan worden
bij het wegbrengen en ophalen bij de groepen 1/2 en 2. Groep 1/2 blijft dezelfde plaats
behouden. De kinderen van groep 2 worden vanaf morgen om 08.30 uur bij de hoofdingang
verwacht en om 14.00 uur gaan zij weer via de hoofdingang naar buiten. We hopen dat we de
drukte zo kunnen spreiden.

Nieuws vanuit de MR
Woensdag 16 september is de medezeggenschapsraad (MR) in de nieuwe samenstelling weer
bijeengekomen na de vakantie. Er is onder andere gesproken over de inhoud van de schoolgids,
de ontwikkelingen rondom corona binnen en buiten de school en de te ontvangen subsidie voor
een inhaalprogramma als gevolg van de tijdelijke sluiting in het vorige schooljaar.
Heb je vragen aan de MR of wil je graag iets besproken hebben? Mail de MR dan op
bongerd_mr@pcpobr.nl of spreek één van de (ouder)leden aan.
Rosalinde Blok, Ruben van der Giessen, Leontine de Graaf

Telefoon- en horloge gebruik
We zien dat veel kinderen een mobiele telefoon en/of een smartwatch hebben.
We willen u graag op de volgende informatie wijzen zoals vermeld in de schoolgids:
Veel van onze leerlingen hebben een eigen mobiele telefoon. Aan het begin van het schooljaar
maakt de leerkracht afspraken met de kinderen over telefoongebruik. Binnen de school, op het
plein en tijdens de gymles mag de mobiele telefoon niet gebruikt worden. Wanneer een leerling
zijn telefoon in de school gebruikt, kan deze door een leerkracht in beslag worden genomen. Na

schooltijd krijgt de leerling de mobiele telefoon terug.

Traktaties
We merken dat er wat onduidelijkheid is over de traktaties. We ontvangen graag voorverpakte
traktaties. Traktaties die niet zelfgebakken of gemaakt zijn (dus in een fabriek verpakt zijn)
mogen op school genuttigd worden. Andere traktaties worden meegegeven. In de groepen 1 en
2 worden alle traktaties meegegeven naar huis.

Trefwoord
Het thema voor deze week is “Hoe toon je respect voor…?” Hoe tonen de kinderen respect voor
verschillende mensen en dingen die zij in hun dagelijks leven tegenkomen? Deze week denken ze
erover na en merken wat de anderen in de klas daarvan vinden.
In de Bijbelverhalen gaat het helemaal mis als Mozes op de berg is. Het volk danst om een
gouden stier en vereert die als god. Gelukkig krijgen ze een nieuwe kans.

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
23 september: Spelletjesmiddag groepen 1 tot en met 8
30 september: Start Kinderboekenweek

Bijlage
Flyer club Levensbron

