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Bongerdnieuws
Al sinds maart hebben we elkaar niet echt meer ontmoet. Soms bij het plein of even binnen het
schoolgebouw op afspraak. We begrijpen dat het lastig is. Dat vinden wij ook. We proberen u
toch nog een kijkje in de school te laten via onze social media zoals Facebook en Instagram.
Deze week gaan de oudergesprekken online plaatsvinden. Fijn om elkaar toch even te zien, ook
al is dit op een scherm.
.

Bag2School

Deze week mogen de zakken van Bag2School weer ingeleverd worden. De zakken mogen
ingeleverd worden op het kleuterplein bij de containers.
Aanstaande vrijdag worden de zakken opgehaald.
Wat mag ingezameld worden?
● Goede kwaliteit tweedehands kleding
● Lakens
● Dekens
● Gordijnen
● Knuffelbeesten
● Schoenen (per paar
● Riemen/ceintuurs
● Handtassen

Schoolfruit en groente
Deze maand gaan we starten met schoolfruit. De Bongerd ontvangt 20
weken lang gratis groente en fruit voor alle leerlingen. Dit stimuleert
kinderen samen groente en fruit te eten in de klas. We ontvangen elke week
drie porties groente en fruit dankzij financiering vanuit de Europese Unie.

Oudergesprekken
Deze week vinden de oudergesprekken online plaats. U heeft een mail gekregen van de
leerkracht van uw kind om het oudergesprek te plannen en u heeft een mail gekregen met de
link. Via deze link kunt u toegang krijgen tot het oudergesprek. De leerkracht geeft toegang op
het moment dat het gesprek kan gaan beginnen.

Trefwoord
Het thema voor deze week is “Omgaan met weerstand”. Strijden is vaak een kwestie van omgaan
met weerstand. De kinderen verdiepen zich deze week in wat het betekent om een strijd aan te
gaan, te ontlopen, op te geven of op te lossen. Ter afsluiting stellen ze zichzelf de vraag of en hoe
een strijd sterker kan maken.
De Bijbelverhalen over Gideon eindigen met een strijd tegen de verleidingen van het
koningschap. Al is Gideon geen koning, hij gedraagt zich wel zo. En na Gideons dood vertelt zijn
zoon Jotam een fabel, als waarschuwing om nooit meer een koning te kiezen. Maar het volk kan
de verleiding niet weerstaan en zet een tiran op de troon.

Sociaal emotionele vorming
Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Er is er maar één die praat, zodat luisteren beter gaat.

Agenda
10 en 12 november:
13 november:
13 november:
17 november:
20 november:
23 november:

Voortgangsgesprekken
Bag2School
Lootjes trekken groep 5 tot en met 8
Spelletjesmiddag groep 1 tot en met 8
Studiedag, leerlingen vrij
Administratiedag, leerlingen vrij

