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Bongerdnieuws
Bij dit Bongerdnieuws vindt u een bijlage namelijk het Protocol Corona Thuiswerken. Dit
document is door de MR gelezen en goedgekeurd. U ontvangt via de leerkracht ook een
document Thuiswerken. Dit is een praktisch document over het thuiswerken.

Vrijdag 16 oktober gaan we vanaf 14.00 uur genieten van de
herfstvakantie. We hopen dat iedereen tot rust kan komen om de
komende periode weer met frisse moed aan de slag te gaan.
We wensen u alvast een fijne vakantie toe.

Ouderportal
Misschien heeft u al gemerkt dat in Parnassys de CITO resultaten op dit moment niet zichtbaar
zijn. Dit heeft te maken met de langere periode waarin wij bezig zijn om de CITO’s af te nemen
bij alle leerlingen van groep 3 tot en met 8. Op vrijdag 6 november krijgt u een overzicht mee van
de CITO resultaten zodat deze tijdens de voortgangsgesprekken besproken kunnen worden.

Trefwoord
Het thema voor deze week is “Onderzoek jezelf”. Je bent niet “af”. Je kent jezelf nooit helemaal,
er vallen dingen te ontdekken, je kunt jezelf verrassen. Om jezelf goed te kunnen onderzoeken,
kunnen anderen helpen. In deze week gaan de kinderen een aantal aspecten van zichzelf
ontdekken.
In de Bijbelverhalen staan de Israëlieten opnieuw voor het Beloofde Land. Mozes gaat niet met
ze mee. Jozua neemt het van hem over. Om achter te komen hoe het volk het beste het nieuwe
land kan binnentrekken, stuurt Jozua twee verkenners op onderzoek.

Sociaal emotionele vorming
Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Wij laten merken hoe we rustig kunnen (samen) werken.”

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

Bijlagen
Bij dit Bongerdnieuws ontvangt u twee bijlagen namelijk het Protocol Corona Thuiswerken en
een brief over de ouderbijdrage.

