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Bongerdnieuws
Afgelopen week hebben we te maken gehad met zieke collega’s, of collega’s die zich moesten
laten testen. Met veel kunst- en vliegwerk is het gelukt om afgelopen week vervanging te
regelen. We zien dat het erg lastig gaat worden. Op dit moment hebben we besloten om ook
ambulante collega’s voor de groep te zetten (onder andere onderwijsassistenten en
management). Dit betekent dat deze collega’s begeleiding van leerlingen of afspraken onder
schooltijd moeten afzeggen.
De maatregelen rondom corona zijn sinds afgelopen dinsdagavond aangescherpt.
Dit betekent dat wij als school ook extra maatregelen nemen. We hanteren nog steeds de
afspraak dat ouders helaas geen toegang hebben (alleen op afspraak). Als u een afspraak heeft
op school, wilt u dan uw handen desinfecteren met de handgel en uw naam en telefoonnummer
opschrijven?

Bag2School
Met het wat koudere weer in het vooruitzicht, gaat u misschien de komende weken kleding
uitzoeken en opruimen. Vrijdag 13 november doen wij weer mee met de actie Bag2School.
Bag2School verzamelt kleding en als school ontvangen wij een bedrag. De gedachte is om de
afvalberg nog niet hoger te maken. De kleding komt op een goede plaats terecht.
Wat mag ingezameld worden?
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Goede kwaliteit tweedehands kleding
Lakens
Dekens
Gordijnen
Knuffelbeesten
Schoenen (per paar)
Riemen/ceintuurs
Handtassen

Spaart u met ons mee? In de week van 9 november kunt u de zakken inleveren.

Dag van de leerkracht
Vandaag is het de dag van de leerkracht. Een ode aan alle leerkrachten en natuurlijk ook aan de
andere collega’s die werken in het onderwijs!

Buurtsport
Gelukkig kan de buurtsport doorgaan voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Vanwege de
aangescherpte maatregelen mogen er bij de buurtsport nog maar 30 kinderen per tijdsblok
aanwezig zijn. Er wordt gewerkt met twee tijdsblokken. U
 kunt een plekje reserveren voor het
eerste blok van 14.15 tot 15.00 uur of tweede blok van 15.15 tot 16.00 uur bij Edward via
Edward.deGroot@facetridderkerk.nl. Vermeld bij inschrijven de naam van het kind en het
telefoonnummer van de te bereiken ouder. Ouders kunnen helaas niet blijven kijken bij de
activiteit.

Trefwoord
Het thema voor deze week is “Veiligheid”. In deze week gaan we in de school een aantal
aspecten van veiligheid onderzoeken. We gebruiken daarbij het beeld van een
onderzoeksjournalist die eerlijke en kritische vragen stelt. Want het stellen van vragen is het
begin van verrassende ontdekkingen, ongeziene mogelijkheden, maar brengt ook
onrechtvaardigheid en ervaringen van onveiligheid aan het licht.
In de Bijbelverhalen van deze week spelen veiligheid en onveiligheid ook een rol. De koning van
Moab is bang voor het volk Israël en voelt zich niet veilig als zij in zijn land zijn. Hij heeft Bileam
nodig om het volk te vervloeken en om zich weer veilig te voelen.

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
19 okt - 23 okt:
Herfstvakantie
10 en 12 november: Voortgangsgesprekken
13 november:
Bag2School

