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Bongerdnieuws
Zoals wij vorige week vermeld hebben, hopen we begin oktober een protocol corona met u te
delen.
De afgelopen weken hebben we gelukkig vervangingen in de groepen kunnen regelen vanwege
uitval van leerkrachten. In onze regio neemt het aantal besmettingen toe. Een zorgelijke
ontwikkeling. Daarom willen wij u vragen om de huidige maatregelen in en rondom de school in
acht te nemen. Te denken valt aan dat ouders/verzorgers helaas niet de school inkomen (tenzij
er een afspraak is gemaakt) en dat buiten de hekken de afstand van 1.5 meter toegepast wordt.
We merken dat dit lastig is na 14.00 uur bij het grote plein. Wilt u hier op letten? Alvast bedankt
voor uw medewerking.

Spelletjesmiddag
We hebben afgelopen dinsdag een geslaagde spelletjesmiddag gehad. De volgende
spelletjesmiddag staat gepland op dinsdag 17 november.

Kinderboekenweek

Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek met als thema “En toen?” De
Kinderboekenweek zullen we woensdag starten met een opening.

Water meenemen naar gymles
De kinderen mogen bij de gymles in de sporthal Drievliet een flesje/bidon water meenemen.

Trefwoord
Het thema voor deze week is “Onderzoekende beroepen”. De kinderen ontdekken dat het in de
mens zit om te onderzoeken. Er zijn beroepen waarvoor een onderzoekende houding heel
belangrijk is.
In de Bijbelverhalen van deze week is het volk Israël, na jaren in de woestijn, bijna bij het
beloofde land. Mozes stuurt twaalf mannen op pad om het land te onderzoeken; om te weten
wat je daar aan zult treffen voor je er binnengaat. Twee mannen komen terug met enthousiaste
verhalen, de andere tien zijn minder positief.

Sociaal emotionele vorming
Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Ruim je eigen rommel op, want een nette school is top.”

Agenda
30 september: Start Kinderboekenweek

