29 maart nr.26

Bongerdnieuws
Vorig schooljaar zouden we rond deze tijd een Kinder Paas Passie organiseren. Het plan ligt klaar
en hopelijk kunnen we dit volgend schooljaar door laten gaan.
Een paar groepen zouden het lied: “Het allerleukste liedje” gaan zingen. Een gedeelte uit dit lied:
Want God zegt over jou en mij,
iets bijzonders en dat maakt mij blij.
Hij zegt:
Groter dan een berg, zo hoog,
mooier dan een regenboog.
Dieper dan de oceaan,
is hoeveel Ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben Ik er weer.
Wij wensen u alvast fijne paasdagen en zien de kinderen graag weer op dinsdag 6 april.

Corona update
Vanaf dinsdag 16 maart hebben we geen nieuwe corona besmettingen onder leerlingen en
medewerkers.

Oudergesprekken
Vandaag en woensdag zijn de oudergesprekken gepland. De gesprekken vinden online plaats. U
heeft een link gekregen via de groepsleerkracht van uw kind. In februari heeft u het rapport
ontvangen en de kinderen vanaf groep 3 hebben de CITO uitslagen vorige week meegekregen.
Het kan zijn dat de CITO uitslag anders is dan u gewend bent van uw kind. Voor ons zijn deze
toetsen een meetmoment om te kijken waar uw kind en de groep op dit moment staan. We
stemmen ons onderwijs af op de leerstof die de kinderen nodig hebben.

Pasen
Aanstaande donderdag wordt het Paasfeest in de groepen gevierd. U mag uw kind wat extra’s
meegeven bij de lunch.

Opschuiven van activiteiten
Vanwege de voorlopige corona maatregelen hebben we besloten om de schoolreis van maandag
26 april te verschuiven. De nieuwe datum wordt: woensdag 7 juli.

Schoolfruit en groenten
Deze week zullen de kinderen een stuk meloen, bleekselderij en een peer krijgen. De groente- en
fruitdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag.

Trefwoord
Het thema van deze week is: “Vriendschap”. De kinderen onderzoeken wat liefhebben is en hoe
je kunt laten merken dat je van iemand houdt. In de Bijbelverhalen volgen we Jezus en zijn
leerlingen tijdens de laatste dagen van Zijn leven. Jezus die altijd over liefde praatte en het beste
in mensen zag, wordt overgeleverd en gedood.

Sociaal emotionele vorming
Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Iedereen voelt zich op zijn best, als er niemand wordt gepest”.

Agenda
29 maart:
31 maart:
02 april:
05 april:

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

Brede School Activiteiten

Sport en spel

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

Sport en spel is:

* samenspel
* bewegen
* motorische ontwikkeling
* kennis van verschillende sporten

Groep 3,4,5,6,7,8
Dag

Dinsdag 30 maart

Tijd

14:30 uur tot 15:30 uur

Aanbieder

Facet Ridderkerk

Docente

Edward de Groot

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 RLTC in Bolnes

Groep 3,4,5,6,7,8
Dag

Dinsdag 30 maart, 6 en 13 april

Tijd

16:00 uur tot 17:00 uur

Aanbieder

Tennisvereniging Oudelande

DocentTimo 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

Buurtsport (Erasmuspark)

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

* samenspel
* bewegen

* motorische ontwikkeling

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

Woensdag 30 maart

Tijd

14:15 uur tot 15:30 uur

Aanbieder

Facet Ridderkerk

DocentEdward 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

Voetballen met jongerenwerker Aaron

Hou jij van voetballen? Meld je nu aan en doe mee!

Groep 7,8
Dag

Woensdag 31 maart

Tijd

15:00 uur tot 17:00 uur

Aanbieder

Facet Ridderkerk

DocentAaron Broere
Locatie kunstveld Huygensplantsoen
Deelnemers

max. 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 31 maart en 7,14,21 april

Tijd

15:00 uur tot 16:00 uur

Aanbieder

Hockey Foundation

DocentPaul 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

