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Bongerdnieuws
We hopen dat u heeft kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Hopelijk is iedereen
goed opgeladen en kunnen we weer met veel energie de toekomende periode tegemoet gaan.
Voor de vakantie heeft een Protocol Corona Thuiswerken toegestuurd gekregen. We willen u
erop wijzen dat de beslisboom voor ons leidend is of kinderen wel of niet naar school kunnen
komen.
Het aantal besmettingen neemt de laatste weken flink toe. Vanuit de Bongerd willen wij u
dringend verzoeken bij het betreden van de school een mondkapje te dragen tijdens het
verplaatsen. Uiteraard zijn bezoeken binnen de school nog steeds op afspraak.

Geboortebericht
Vrijdag 16 oktober is Ties geboren! Ties is de zoon van juf Marieke.
Juf Marieke is vanaf vorig jaar november tot september twee dagen leerkracht
geweest in de apenklas. We willen juf Marieke, haar man en hun twee
dochters van harte feliciteren met Ties.

Gespreksplanner voortgangsgesprekken
Aanstaande vrijdag, 30 oktober gaat de gespreksplanner om 20.00 uur open. Op
woensdagmorgen 4 november om 12.00 uur zal de gespreksplanner gesloten worden. De
gesprekken zullen online of telefonisch plaatsvinden met beide leerkrachten.

Trefwoord
Het thema voor deze week is “Strijden”. Deze week onderzoeken de kinderen verschillende
betekenissen die het woord “strijd” kan hebben: ruzie, wedstrijd of conflict. Een strijd draait om
het overwinnen van weerstand en kent verliezers en winnaars.

De Bijbelverhalen in dit thema beschrijven de lotgevallen van Gideon. Hij krijgt de opdracht om
het volk Israël te bevrijden van de woestijnrovers die hun dorpen plunderen. Voordat Gideon aan
die strijd kan beginnen, moet hij het eerst opnemen tegen de “vijand” in eigen huis: de
onverschilligheid van de mensen van Israël als het gaat om het geloof in God.

Sociaal emotionele vorming
Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Heeft een ander kind verdriet, help hem dan als je het ziet.”

Agenda
30 oktober:
Planner voor de voortgangsgesprekken gaat open
10 en 12 november: Voortgangsgesprekken
13 november:
Bag2School

