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Bongerdnieuws
Komende woensdag wordt er in de kerken aandacht besteed aan
Biddag. In deze tijd zijn er genoeg mensen en situaties waarvoor we
kunnen bidden. In de samenleving merk je dat de nood hoog is: qua
gezondheid, maar ook zakelijk gezien. Goed om naar elkaar om te
zien.

Leuk nieuws: Juf Leonie Buzing, groepsleerkracht van groep 6, is al
25 weken zwanger van een tweeling. Wat bijzonder!

Corona update
Vorige week vrijdag heb ik twee mails gestuurd om u te informeren over de besmettingen binnen
de school. De stand van zaken op dit moment is dat er drie leerlingen in twee groepen positief
getest zijn en 3 besmettingen binnen de opvang.
Zoals eerder gecommuniceerd, hanteren wij bij verkoudheid de regel dat kinderen thuis blijven,
ook als ze negatief getest zijn. We doen dit omdat we de continuïteit van het onderwijs zoveel
mogelijk willen waarborgen. Indien de leerkracht verkouden wordt, kan de hele groep mogelijk
geen onderwijs krijgen en in het slechtste geval zelfs niet naar school komen. Wij begrijpen dat
dit voor u als ouder heel vervelend is, maar we hopen op uw begrip.
CITO afname: Vanaf deze week worden de CITO’s afgenomen vanaf groep 3. Mocht uw kind door
omstandigheden niet op school kunnen zijn, dan wordt de afname van de CITO op een later
tijdstip ingehaald. Dit kan mogelijk wel invloed hebben op de CITO grafiek die voor het
oudergesprek met u gedeeld wordt.

Gespreksplanner
De gespreksplanner voor de online oudergesprekken wordt opengesteld op vrijdagavond 19
maart 20.00 uur tot en met woensdag 24 maart 12.00 uur.

Pleinsport
Elke dinsdag wordt er pleinsport georganiseerd op de Bongerd. Iedere keer zijn er andere spelen.
En met mooi weer is dit extra genieten.

Schoolfruit en groenten
Deze week zullen de kinderen een sinaasappel, een appel en een stukje courgette krijgen. De
groente- en fruitdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag.

Trefwoord
Het thema van deze week is: “Voelen en denken”. Kinderen worden zich ervan bewust dat we
behalve ons verstand ook ons gevoel inzetten als we voor keuzes komen te staan. Ze ontdekken
hoe het inzetten van ons gevoel het leven kan verrijken. Ze komen erachter dat gevoel kan
helpen, maar ook in de weg kan zitten. En dat het soms goed is je verstand erbij te houden.
In de Bijbelverhalen gaat het over Jezus die op de sabbat iemand geneest. Hij doet dat in de geest
van de wet. De Schriftgeleerden maken een andere keuze en volgen de wet naar de letter.
Wanneer Jezus een blinde geneest, kunnen de Schriftgeleerden er met hun verstand niet bij, ze
begrijpen het niet. De man die eerder blind was, weet het wel: mij is iets goeds overkomen!

Sociaal emotionele vorming
Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Wees netjes en beleefd, zodat jij het goede voorbeeld geeft”.

Agenda
09 maart:
16 maart:
23 maart:
29 maart:
31 maart:
02 april:
05 april:

Flyer Brede School

Ateliers
Ateliers
Ateliers
Oudergesprekken (middag en avond)
Oudergesprekken (middag)
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag

