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Bongerdnieuws
Afgelopen vrijdag hebben we Koningsspelen gevierd op de
Bongerd. Wat was het een gezellige dag!
Morgen vieren we
Koningsdag. Een beetje
anders, maar we hopen dat
iedereen een fijne vrije dag
heeft.
Vanaf vrijdagmiddag gaan
we genieten van de meivakantie. We wensen iedereen een
rustige, fijne en zonnige vakantie toe.
Maandag 17 mei hopen we iedereen weer te ontmoeten.

Corona update
Sinds vorige week is er één leerling positief getest in groep 2. Deze groep is twee dagen in
quarantaine geweest en kon afgelopen donderdag weer starten. Fijn!
We hebben van een aantal ouders vragen gekregen over de zelftesten. Zelftesten zijn niet
bedoeld om te testen bij klachten of als je dichtbij iemand met corona bent geweest
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coro
navirus).

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

Trefwoord
Het thema van deze week is: “De groep versterken”. Een groep is sterk als sterke leden er willen
zijn voor de zwakkeren. Deze week verkennen de kinderen hoe het delen van de ruimte,
afspraken, verhalen en dromen de onderlinge band binnen een groep kan versterken.
De laatste droom van Johannes over de nieuwe stad van God geeft de christenen een hoopvol
toekomstbeeld om samen te delen. Dat maakt hen als groep sterker.

Sociaal emotionele vorming
Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Wandelen in de gang, dat weten we allang”

Agenda
27 april:
03 mei:
24 en 25 mei:
Week 31 mei:
11 juni:
28 juni:
29 juni:
7 juli:
15 juli:
16 juli:

Koningsdag (dit is een vrije dag)
Start meivakantie
Lang Pinksterweekend
GEEN Avondvierdaagse
Actie Bag2School
Was een vrije dag, wordt een schooldag
Studiedag, kinderen zijn vrij
Schoolreis (onder voorbehoud)
Was calamiteitendag, wordt een schooldag (= laatste schooldag)
Zomervakantie begint

