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Bongerdnieuws
De sinterklaastijd is weer aangebroken. Ondanks de beperkingen vanwege corona proberen wij
er voor de kinderen op school een gezellige tijd van te maken. Er is zelfs een Sinterklaas Bongerd
Journaal gemaakt. U kunt dit journaal bekijken op Facebook of via Social Schools.

Sintnieuws
De sintcommissie is al hard bezig met de voorbereidingen van het
Sinterklaasfeest.
Dit jaar gaat dat er uiteraard anders uitzien dan we gewend zijn. Zo zal er
bijvoorbeeld geen groot ontvangst op het plein zijn, maar we gaan er
natuurlijk wel een leuk feest van maken met de kinderen.
Volgende week ontvangt u meer informatie over het Sinterklaasfeest op
school!
.

Bag2School
Afgelopen vrijdag zijn alle zakken opgehaald. Wat fijn dat er weer zoveel zakken gebracht zijn. In
totaal is er 396 kg opgehaald. Dit betekent dat we € 118,80 krijgen. Wat een mooie opbrengst!

Spelletjesmiddag
Morgen organiseren we weer een spelletjesmiddag waarbij er in alle groepen
gezelschapsspelletjes gespeeld gaan worden. Zou u uw kind morgen een gezelschapsspel mee
willen geven? We hopen weer op een gezellige en leerzame middag in de klassen.

Schoolfruit en groente
Vorige week hebben de kinderen een halve kaki, banaan en een appel gekregen. Deze week
zullen de kinderen waspeentjes, peer en een sinaasappel krijgen. We willen het fruit op dinsdag,
donderdag en vrijdag uitdelen. Woensdag en vrijdag blijven de fruitdagen. Op deze dagen kunt u
eventueel wat minder of niets meegeven, aangezien de kinderen dan de mogelijkheid hebben
om het schoolfruit of groente te eten.

Kerstkaarten
Misschien heeft u thuis nog oude, te gebruiken, kerstkaarten. Wij willen deze graag, voor een
goed doel, gaan inzetten. Uw kind kan deze kerstkaarten inleveren bij de groepsleerkracht.

Oudergesprekken
Vorige week hebben de oudergesprekken voor de eerste keer online plaatsgevonden. Fijn om zo
toch met elkaar in contact te komen.

Trefwoord
Het thema voor deze week is “Aanpassen”. Mensen krijgen in hun leven te maken met
veranderde omstandigheden. Wat doen ze in die omstandigheden? Passen ze zich aan of niet?
En wat betekent het als ze zich aanpassen?
De Bijbelverhalen in deze periode gaan over Naomi en haar schoondochter Ruth. Vanwege een
grote hongersnood in Israël besluiten Naomi, haar man en twee zonen naar het land Moab te
vertrekken. In Moab is alles anders dan thuis. Ze zijn vreemdelingen en spreken de taal niet.
Naomi en haar gezin moeten zich aanpassen.

Sociaal emotionele vorming
Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Bij het spelen binnen en buiten, willen we niemand buitensluiten”.

Agenda
17 november:
20 november:
23 november:
25 november:
4 december:

Spelletjesmiddag groep 1 tot en met 8
Studiedag, leerlingen vrij
Administratiedag, leerlingen vrij
Schoenzetten
Sintviering

