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Bongerdnieuws
Volgende week gaan we Pasen vieren. Gelukkig
kunnen we het Paasfeest, in tegenstelling tot vorig
jaar, nu wel vieren in de eigen groepen.
Wat een hectische en spannende weken hebben
we met elkaar achter de rug. Het zijn begrippen die
we vaak horen: geloof, hoop en liefde. Maar in
deze tijd zijn deze woorden heel actueel. Juist nu
hebben we veel geloof, hoop en liefde nodig. De
liefde zien we op school terug: De liefde die we van
de kinderen krijgen, maar ook lieve mails en
attenties voor ons als team. Dit doet ons heel goed.
Een hele hoop liefde dus!

Corona update
Vanaf woensdag 3 maart zijn 10 leerlingen en 1 medewerker positief getest op COVID 19. Vanaf
maandag 15 maart zijn er geen groepen meer in quarantaine.
Het valt ons op dat sommige leerlingen in groep 7 en 8 hun mondkapje vergeten. Wilt u dit ook
in de gaten houden?

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Paasweekend:
Meivakantie:
Vrije week/Hemelvaart:
Tweede Pinksterdag:

18 oktober 2021 tot en met 22 oktober 2021
24 december 2021 tot en met 7 januari 2022
28 februari 2022 tot en met 4 maart 2022
15 april 2022 tot en met 18 april 2022
25 april 2022 tot en met 6 mei 2022
23 mei 2022 tot en met 27 mei 2022
6 juni 2022

Calamiteitendag:
Zomervakantie:

8 juli 2022
11 juli 2022 tot en met 19 augustus 2022

Studiedagen:
19 november 2021
22 november 2021
25 februari 2022

Pasen
Over anderhalve week vieren we Pasen in de groepen. Op de Bongerd zijn we gewend dat de
Activiteitencommissie een heerlijke paaslunch verzorgt. Helaas kan dit dit schooljaar niet
doorgaan. Natuurlijk kunt u uw kind iets extra meegeven in de lunchbox. Te denken valt aan een
broodje of een eitje.
De Activiteitencommissie heeft iets anders geregeld. Dit is natuurlijk nog een verrassing.

Opschuiven van activiteiten
De spelletjesmiddag laten we deze periode vervallen. We hopen deze in juni weer door te laten
gaan.
Het Groot Verjaardagsfeest staat nu gepland op dinsdag 6 april. We schuiven dit feest ook nog
even door tot er meer mogelijkheden zijn.

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

Trefwoord
Het thema van deze week is: “Wie kies jij?” Kiezen voor een ijssmaak is niet zo spannend. Maar
het kiezen voor de ene persoon brengt soms met zich mee dat de ander zich afgewezen voelt.
Daarom staan we deze week stil bij de criteria op basis waarvan mensen worden gekozen.
Als Jezus Jeruzalem binnenrijdt, kiest Hij voor een nieuwe invulling van het oude koningschap van
David. Voor dat het nieuwe koninkrijk heeft God mensen nodig die er nu al voor kiezen om de
juiste dingen te doen: er zijn voor wie je nodig heeft.

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
23 maart:
29 maart:
31 maart:
02 april:
05 april:

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

Beste gezinnen, ouders met kinderen, grootouders,
Tussen 28 maart (Palmzondag) en 5 april (2e Paasdag) kunnen jullie met je (klein)kind(eren) een
wandeling lopen of een fietspuzzeltocht doen met als thema Pasen. Het is een buitenprogramma
en kan Corona-proof doordat je zelf bepaald wanneer je gaat. Je houdt zelf 1,5 meter afstand tot
andere mensen. We hebben voor twee leeftijdscategorieën een QR code route met filmpjes,
vragen en/of opdrachten.
0- 9 jaar
10-18 jaar

QR code wandeltocht door de wijk ‘t Zand
Paaschallenge QR code fietstocht gemaakt door Jong Protestant en door ons
uitgezet door de wijken Centrum, Drievliet en ‘t Zand.

Opgeven kan t/m 26 maart bij Jolanda van der Pol, jeugd- en gezinswerker,
jeugdwerker@levensbron.nl, 06-37474733.
Op 26 maart ontvang je een email met de beschrijving voor de tocht. Zo hoef je alleen maar de
beschrijving te printen en/of mee te nemen op je telefoon. Je hebt voor de wandelingen wel een
app nodig die QR codes kan scannen. Daarnaast heb je data nodig om bij de opdrachten, liedjes
of filmpjes te komen.
----------------------------Andere activiteiten
Gezinsdienst 11 april 9.30 uur
Op zondag 11 april is er een speciale gezinsdienst in De Levensbron om 9.30 uur. Thema van de
dienst is ‘Bidden’. Het belooft een dienst te worden waarin ook kinderen en jongeren begrijpen
waar we het over hebben. We gebruiken de methode van de hand. Deze methode helpt je om
verschillende elementen in je gebed terug te laten komen. Elke vinger van je hand staat voor een
onderwerp zoals danken of de wereld. De dienst is voorbereid door iemand van de club,
kindernevendienst, tienerdienst, jeugdwerker en Martin de Geus. Kijk je mee? Dit kan online via
kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10063?autoPlayVideo=true kun je
meekijken. Of je kunt je opgeven voor de kerkdienst (max 30 personen).

EO Kliederkerkviering Palmzondag 28 maart 11.30 uur
Op 28 maart om 11:30 uur zendt de EO op NPO2 een speciale kliederkerkviering uit. Thuis kan
iedereen meevieren. Aan de hand van creatieve activiteiten, liederen en een bijbelverhaal
nemen Kliederkerk Maassluis en wereldband Trinity je mee in het verhaal van Palmzondag. Je
kunt een gratis kliederkerk palmzondag pakket bestellen om mee te doen. Wij, als
gezinsontmoeting, zijn ook aangesloten bij kliederkerk.
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/vier-palmzondag-met-kliederkerk/?fbclid=IwAR0QKNH
-mPD1WV14mdYBxqZyykUZFo4NmnhlRjhq80FXbhfNlPXqxqkR9ZA
Met hartelijke groet,

Jolanda van der Pol - Griesdoorn
Jeugd- en gezinswerker Protestantse gemeente de Levensbron

Adres
Telefoon
Adres
Telefoon

: Jan Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk
: 06-37474733
: Jan Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk
: 06-37474733

E-mailadres : jeugdwerker@levensbron.nl
Website

: https://levensbron.nl/jeugd/

Werkdagen : dinsdag en flexibel waar mogelijk

Brede School Activiteiten

Naar buiten met Ravottuh (lente) /
knikkeren

Ravottuh

Het is lente!
Trek je oude kleren aan en kom naar buiten!
Lekker buiten spelen en ontdekken wat er eigenlijk allemaal in de natuur gebeurd.

Daarnaast kan je ook nog een potje knikkeren.
Kom je ook?

Groep

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Dag

Dinsdag 23 maart

Tijd

14:30 uur tot 15:30 uur

Aanbieder

Ravottuh

Docente

Eveline Steinhart

Locatie

Erasmuspark/ blauwe koepel speeltuin

Deelnemers

max. 30 deelnemers

Kosten

€ 0.00

Inschrijven: www.bredeschoolridderkerk.nl , kies de wijk Drievliet, open de activiteit en vul het
inschrijvingsformulier in of via edward.degroot@facetridderkerk.nl

Maak kennis met Tennis

Ben jij er nog niet helemaal uit wat je precies leuk vind, dan is dit een uitgelezen kans!!
Jongens en meiden kunnen komen tennissen onder begeleiding van een echte

tennisleraar.
Het wordt gehouden bij de tennisvereniging Oudelande

Groep

3, 4, 5, 6, 7, 8

Dag

Dinsdag 23 maart

Tijd

16:00 uur tot 17:00 uur

Aanbieder

Tennisvereniging Oudelande

Docent

Timo van Driel

Locatie

Tennisvereniging Oudelande

Deelnemers

max. 20 deelnemers

Kosten

€ 0.00

Materiaal

Vergeet geen sportkleding aan te trekken en sportschoenen.
Racket wordt geregeld, heb je er zelf 1 mag je die meenemen.

Inschrijven: www.bredeschoolridderkerk.nl , kies de wijk Drievliet, open de activiteit en vul het
inschrijvingsformulier in of via edward.degroot@facetridderkerk.nl

Buurtsport (Erasmuspark)

Voor een hoop kinderen is sport iets heel erg leuks. Daarom krijgen kinderen de kans om een
uurtje extra leuk te sporten en te spelen.

* samenspel
* bewegen
* motorische ontwikkeling

Groep

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Dag

Woensdag 24 maart

Tijd

14:15 uur tot 15:30 uur

Aanbieder

Facet Ridderkerk

Docent

Edward de Groot

Locatie

Erasmuspark/ blauwe koepel speeltuin

Deelnemers

max. 30 deelnemers

Kosten

€ 0.00

Extra info

Locatie: Erasmus park, de blauwe koepel speeltuin

Inschrijven: www.bredeschoolridderkerk.nl , kies de wijk Drievliet, open de activiteit en vul het
inschrijvingsformulier in of via edward.degroot@facetridderkerk.nl

Online Gamen tegen jongerenwerker
Aaron

Ben jij een gamer en durf jij de jongerenwerker uit te dagen? Voeg hem toe (Facet_Aaron) op
PlayStation en speel mee!

Groep

7, 8

Dag

Woensdag 24 maart

Tijd

15:00 uur tot 17:00 uur

Aanbieder

Facet Ridderkerk

Docent

Aaron Broere

Locatie

Thuis

Deelnemers

max. 5 deelnemers

Kosten

€ 0.00

Inschrijven: www.bredeschoolridderkerk.nl , kies de wijk Drievliet, open de activiteit en vul het
inschrijvingsformulier in of via edward.degroot@facetridderkerk.nl

Online Tik Tok les

Vind jij TikTok ook zo leuk? Wil jij de leukste dansjes leren? En zelf een TikTok dans maken?
Tijdens deze workshops leer je de tips en tricks en maak je een eigen TikTok dance!
Het enige wat jij nodig hebt is een telefoon of tablet met de TikTok app erop.
Je ontvangt een aantal dagen vooraf een zoom-link op het opgegeven e-mailadres om mee te
kunnen doen aan de workshop!

Groep

6, 7, 8

Dag

Dinsdag 30 maart

Tijd

16:30 uur tot 17:30 uur

Aanbieder

Servicebureau Onderwijs & Cultuur

Docente

Marjolein Pover

Locatie

Thuis

Deelnemers

max. 12 deelnemers

kosten

€ 0.00

Inschrijven: www.bredeschoolridderkerk.nl , kies de wijk Drievliet, open de activiteit en vul het
inschrijvingsformulier in of via edward.degroot@facetridderkerk.nl

Hockey


Kom hockeyen bij de nieuwste hockeyclub van Ridderkerk!
Hockey is een leuke, Olympische sport en vanaf nu ook in Ridderkerk bij SV Ten Donck.
Tijdens de training leer je de basisbeginselen van hockey en doen we als eindspel een
wedstrijd.

Groep

3, 4, 5

Dag

Woensdag 24,31 maart en 7,14,21 april

Tijd

15:00 uur tot 16:00 uur

Aanbieder

Hockey Foundation

Docent

Paul veldhuijzen

Locatie

Korfbal en Hockeyvereniging Ten Donck

Deelnemers

max. 30 deelnemers

Kosten

€ 0.00

materiaal

sportkleding

Inschrijven: www.bredeschoolridderkerk.nl , kies de wijk Drievliet, open de activiteit en vul het
inschrijvingsformulier in

