18 januari 2021 nr.17

Bongerdnieuws
De eerste twee weken thuiswerken hebben we achter
de rug. We zien dat er hard gewerkt wordt door
kinderen en ook door de ouders. We proberen
regelmatig contact met u en/of uw kind te hebben. Dit
vinden we belangrijk! Als u ergens tegen aanloopt,
horen wij dit graag. U kunt altijd, via de mail, contact
opnemen met de leerkracht van uw kind.
Deze tijd vraagt veel van iedereen: kinderen, ouders
en leerkrachten. Gisteren hebben we gehoord dat de
basisscholen tot 8 februari gesloten zijn. Deze week
wordt er weer een link gestuurd van een Google
enquete formulier voor de komende twee weken.
Vandaag, dinsdag, woensdag en donderdag zijn
gewone werkdagen. Vrijdag hebben we een
studiedag. De kinderen hebben dan geen werk, dus
een dag vrij!
Op deze dag organiseren wij als school geen
noodopvang. Heeft u noodopvang nodig, dan kunt u
contact opnemen met SKR.

Vanuit de zorg
Zoals Martine hierboven al aan heeft gegeven, hoor ook ik graag als u thuis tegen bepaalde zaken
aanloopt; concentratieproblemen, moeite met de leerstof of andere zaken, ben ik altijd
bereikbaar via Social Schools of mijn eigen e-mailadres ingeborg.muller@pcpobr.nl
Ook externe instanties zoals het wijkteam of het CJG zijn in deze lockdown periode bereikbaar.
ZIj staan open voor een online overleg of telefonisch overleg op het moment dat u daar behoefte
aan heeft.
Franka Edelman is onze schoolcontactpersoon, die iedere donderdagochtend altijd bij ons op
school aanwezig. Zij is nu bereikbaar via haar emailadres f.edelman@bar-organisatie.nl
Hanneke op t Woerdt is onze schoolverpleegkundige van het CJG. Zij is bereikbaar op haar
emailadres H.op.de.Woert@cjgrijnmond.nl

Nationale Voorleesdagen

De komende week starten de De Nationale Voorleesdagen 2021. Deze dagen bestaan al sinds
2004 en is een initiatief van de Stichting Lezen. Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het
stimuleren van voorlezen aan kinderen, en dan de nadruk op kinderen die dat zelf nog niet
kunnen. De campagne benadrukt de voordelen van het voorlezen, waaronder het positieve
effect op woordenschat, spelling en begrijpend lezen en een beter begrip van de wereld om je
heen. Daarnaast is voorlezen natuurlijk ook een heerlijke bezigheid om even een momentje met
je kind te zijn. En dat geldt ook voor kinderen die al kunnen lezen!
Ieder jaar wordt er ook een Prentenboek van het Jaar gekozen. In 2021 is er gekozen voor het
prentenboek "Coco kan alles" van Loes Riphagen.
Op school is er helaas dit jaar geen voorleesontbijt, geen voorleesactiviteiten van de kinderen uit
de bovenbouw aan de kinderen in de onderbouw en geen enthousiaste voorlees(groot)ouders
op school. Maar wij laten deze campagne niet ongemerkt voorbij gaan! Daarvoor vinden wij de
voordelen van voorlezen te belangrijk. De komende tijd zult u elke dag een filmpje ontvangen
voor uw kinderen waarin iemand van De Bongerd voorleest. Wie dat is, dat blijft nog een
verrassing, zeker voor aanstaande woensdag! Wij wensen iedereen nu al veel (voor)leesplezier
toe!

Facet
Doe jij mee met de wijkactiviteiten?
Check hieronder wat er te doen is! Let op: voor alle
activiteiten moet je je aanmelden via inschrijven@facetridderkerk.nl (vermeld hierbij je naam,
leeftijd, welke wijk, e-mailadres en telefoonnummer), behalve voor Buurtsport in Slikkerveer en
Bolnes.
Buurtsport - Woensdag 13 januari, 27 januari en 10 februari
Houd jij ook zo van buitenspelen? Kom dan snel naar het sportplein van Slikkerveer of Bolnes en
we doen allemaal verschillende sporten en spellen! Er zal een lekker muziekje opstaan en we
gaan met elkaar een uur veel bewegen.
Het Jachtseizoen - Dinsdag 19 januari in Drievliet/'t Zand en Woensdag 20 januari in Bolnes
en Slikkerveer

Ben jij ook zo’n fan van 'Het Jachtseizoen' van StukTV? Altijd al een keer mee willen spelen net
als Enzo Knol? Dat kan nu met de Jachtseizoen app op je smartphone! In het Reallife GPS
actiespel ga je samen op jacht naar de boef. Weet jij de voortvluchtige binnen de tijd te vangen?
Levend Stratego - Dinsdag 26 januari
Levend Stratego is een afgeleide van het bordspel Stratego. Het doel is het veroveren van de vlag
van de tegenpartij. Wie als eerste de vlag te pakken heeft, heeft gewonnen. Elke speler krijgt een
rang: Generaal, Spion, Majoor, Mineur etc. Welke rang ben jij?
Hutten bouwen - Dinsdag 2 februari
Altijd leuk, een hut bouwen in de natuur. Dat kan ook in de winter! Als het nog niet vriest, half in
de grond bijvoorbeeld, of anders rondom een boom. Dikke takken zijn heel geschikt als
raamwerk van de hut. En sparrentakken, mos, bladeren en graszoden is prachtig materiaal om
het dak mee af te dekken.
Speurtocht - Dinsdag 9 februari
Deze speurtocht is een wandeltocht langs een aantal speeltuintjes in Drievliet/’t Zand. De route
is met eenvoudige aanwijzingen, zoals lintjes of pijlen, uitgezet. Tijdens de speurtocht moeten
een aantal vragen beantwoord worden.

