6 april nr.27

Bongerdnieuws
We hopen dat u fijne paasdagen heeft gehad.
Wat hebben we afgelopen week verschillend
weer gehad: van warm en zonnig tot hagel,
sneeuw en kou.
Hopelijk is de grauwe en grijze periode van
corona snel achter de rug en kunnen we
opnieuw beginnen met “het nieuwe normaal”.
We weten dat we nog even moeten volhouden!

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

Bag2School
Met het wat mooiere en warmere weer in het vooruitzicht, gaat u misschien de komende weken
kleding uitzoeken en opruimen. Vrijdag 11 juni doen wij weer mee met de actie Bag2School.
Bag2School verzamelt kleding en als school ontvangen wij een bedrag. De gedachte is om de
afvalberg nog niet hoger te maken. De kleding komt op een goede plaats terecht.
Wat mag ingezameld worden?
●
●
●
●
●
●

Goede kwaliteit tweedehands kleding
Lakens
Dekens
Gordijnen
Knuffelbeesten
Schoenen (per paar)

● Riemen/ceintuurs
● Handtassen
Spaart u met ons mee? In de week van 7 juni kunt u de zakken kleding inleveren. We krijgen
geen Bag2School zakken meer. Dit betekent dat u de kleding in een eigen (vuilnis)zak kunt
verzamelen en zo mee kunt nemen naar school.

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

Trefwoord
Het thema van deze week is: “Liefhebben”. Liefhebben kan zich op verschillende manieren laten
zien. Welke manieren dat zijn, ontdekken de kinderen deze week.
In de Bijbelverhalen deze week spelen Maria en Tomas een belangrijke rol. Maria toont haar
liefde voor Jezus door hem, zelfs na zijn sterven, aandacht te geven. Voor Tomas is de fysieke
nabijheid van Jezus die hij nodig heeft om verder te kunnen.

Sociaal emotionele vorming
Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Netjes vragen of je iets mag lenen, want dan krijg je geen
problemen”.

Agenda
23 april:
27 april:
03 mei:
11 juni:

Koningsspelen
Koningsdag
Start meivakantie
Actie Bag2School

Brede school activiteiten

Boksen / bootcamp les

Doe mee met een les met bootcamp en verschillende boksoefeningen.

Groep

3,4,5,6,7,8

Dag

Dinsdag 6 april

Tijd

14:30 uur tot 15:30 uur

Aanbieder

EEF.

Docente

Evelien Hofman

Locatie

Erasmuspark/ blauwe koepel speeltuin

Deelnemers

max. 30 deelnemers

Kosten

€ 0.00

Bijzonderheden

Locatie: erasmus park, de blauwe koepel speeltuin.
je mag je eigen bokshandschoenen meenemen.

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 6 en 13 april

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

Mini olympische spelen (Erasmuspark)

Een leuke sportieve buitenactiviteit met veel verschillende onderdelen. Kom jij een record
vestigen? Meld je dan nu aan!

Groep

6,7,8

Dag

Woensdag 7 april

Tijd

15:00 uur tot 17:00 uur

Aanbieder

Facet Ridderkerk

Docent

Aaron Broere

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.

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

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

