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Nieuwsbrief Nr. 2 

Om te noteren: 

 
29 aug.  
16:00 Nieuwjaarsborrel 
Bongerd 

 
30 aug.  
20:00 OR KLA4 
 
31 aug. 
Luizencontrole KLA4 
Oudergesprekken Bongerd 
Groep 8 Bongerd op 
schoolkamp 
20.00 uur rondleiding 
Bongerd 
 
1 sept.  
18:30 Beginfeest KLA4  
Oud papier 
Oudergesprekken Bongerd 
 
2 sept. 
Groep 8 terug Bongerd 
 
5 sept.  
Oudergesprekken Bongerd 
 
7 sept.   
Infoavond groep 3 
Bongerd 
 
9 sept. 
Nieuwsbrief Atria 
 
12 en 14 sept. 
Kennismakingsgesprekken 
KLA4 
 
22 sept.  
Studiedag de Bongerd 
 
29 sept.  
Oud papier 
 

INLEIDING 
We zijn begonnen! De eerste week is alweer achter de rug. We kijken 
terug op een geslaagde opening en een goede start. Vooral Jeroen, de 
vuurspuwer was een groot succes! Wat zijn we blij met dit prachtige 
nieuwe gebouw. KLA4 en De Bongerd voelen zich er al helemaal thuis.  
Natuurlijk is het nog wel even wennen. Nog niet alles is af, de 
ingangen, de drukte bij het brengen en ophalen en dan ook nog eens 
de warmte buiten. Buiten was het warm, maar 
binnen was het heerlijk koel! Atria heeft een 
heerlijk klimaat, een goede akoestiek en het 
gebouw is prettig om in te werken. 
Er zijn zeker nog dingen die beter kunnen. Hier 
wordt nog hard aan gewerkt. We hebben veel 
positieve geluiden gehoord, maar ook goede tips 
en aanbevelingen van zowel kinderen als ouders.  
We zijn trots op de kinderen die het zo goed doen 
in hun nieuwe omgeving. Ze hebben al heel hard 
gewerkt en de sfeer is goed! 
 

 
 
DE START / VOORTGANG BOUW 
We hebben een goede start gemaakt met de twee scholen; van ouders 
en kinderen hebben we veel complimenten ontvangen. De meesten 
hadden helemaal niet in de gaten dat de inrichting nog niet helemaal af 
was. De leerpleinen staan er bijvoorbeeld nog kaal bij, de podiumdelen 
moeten nog gestoffeerd worden en er komen ook nog mooie koven om 
de kasten. De wandkasten in de klaslokalen zijn ook nog niet af en de 
garderobes zijn wel aangekomen, maar moeten nog een plaatsje 
krijgen bij de entrees. 
Het is de bedoeling dat al deze klussen dit weekend worden afgerond. 
Opvallende inrichtingselementen zullen de komende weken geplaatst 
worden; poefjes, treinzitjes, lampjes, etc. 
De teamkamer zal in de herfstvakantie onder handen worden 
genomen, van de gemeente krijgen we allerlei bruikbaar meubilair. 
Meubilair dat wegens verhuizing van het gemeentehuis overbodig is 
geworden. Elke week wordt Atria een beetje mooier. 
John Mulder 
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PARKEREN / FIETSEN, ETC 
De eerste week is gebleken dat de hectiek rondom de fietsenstalling 
flink is. Het is een gegeven dat wij de komende periode met deze 
beperkte ruimte moeten werken. Om de veiligheid te waarborgen en 
chaos te voorkomen doen wij een beroep op de ouders en kinderen om 
de gemaakte afspreken en regels in acht te nemen. 
Graag aandacht voor volgende afspraken: 
•! Woont u dichter dan 500 meter van de school, probeert u dan niet 

met de fiets, maar lopend te komen. Het past voor velen niet in het 
dagelijks ritme, maar de omstandigheid vraagt er wel om. De 
gymlessen van de groepen uit de bovenbouw vormen een 
uitzondering. 

•! Parkeer uw auto niet aan de Asschatterweg. Zoek de wijk bij 
Klimrakker of bij Azuriet (Kiss&Ride) op. 

•! Parkeren op de bouwplaats is niet toegestaan. 
•! Calculeert u extra tijd in om uw kind(eren) te brengen of te halen. 
Om alles in goede banen te leiden onderzoeken wij de mogelijkheden 
om begeleiders, voorzien van hesjes, te organiseren. Als dat tot uw 
mogelijkheden behoort daar een aandeel in te leveren, meld u dan aan 
via info@bongerdleusden.nl of info@kla4.school. 
Adrie van Dijk / Michiel Fokkelman 
 

 
STARTBORREL BONGERD 
Maandag 29 augustus is er van 16.00-17.30 een 
Nieuwjaarsborrel voor de kinderen en de ouders van 
de Bongerd. Onder het genot van een hapje en een 
drankje bespreken wij de vakantie, bewonderen wij 
het gebouw en kunnen wij naar een presentatie van 
het verloop van de sloop, de bouw en de sloop gaan 
kijken. Een ouder heeft hier veel foto’s van gemaakt 
en dat in een mooie presentatie gezet. 
U bent van harte uitgenodigd de nieuwjaarsborrel van de Bongerd bij 
te wonen. Tot maandagmiddag 16.00 uur! 
Adrie van Dijk 
 

 
STARTFEEST KLA4 
Zoals u heeft kunnen zien in de jaarkalender op de website van KLA4 is 
er volgende week donderdag 1 september een startfeest van KLA4. 
Deze traditie was er al op Klimrakker en die willen we graag 
voortzetten. Het leek ons een leuke gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten en een rondleiding te krijgen. 
Dit jaar organiseren we het iets anders dan anders. Vanaf 18:30 bent 
u welkom met uw kind(eren). Bij de hoofdingang krijgt u een 
speurtocht uitgereikt. Samen met uw kind kunt u de speurtocht door 
het gebouw doen. Eigenlijk wordt u rondgeleid door uw eigen 
kind(eren). Dat past helemaal bij KLA4. Daarna is er gelegenheid voor 
koffie / thee en een hapje en drankje. We willen rond 20:00 afsluiten. 
Van harte welkom! 
Michiel Fokkelman 
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BIJEENKOMST KLASSENOUDERS KL4 
Komende dinsdagavond 30 augustus om 20.00 uur zijn alle 
klassenouders van KLA4 van harte welkom op school. Voor de vakantie 
hebben zich al een paar ouders opgegeven. Daar zijn we heel blij mee, 
maar we hebben op dit moment nog niet genoeg ouders om alle 
groepen van een klassenouder te voorzien. Ook ouders die 
belangstelling hebben, of er meer over willen weten zijn van harte 
welkom! We zullen uitleggen wat het werk van een klassenouder 
inhoudt en een aantal taken verdelen. 
Michiel Fokkelman 
 

 
 
LUIZEN 
Komende woensdag 31 augustus worden de kinderen van KLA4 
gecontroleerd op luizen. Geen ingewikkelde staarten, vlechten of veel 
gel dus….. Hopelijk starten we het schooljaar luizenvrij. 
 
De Luizencommissie van de Bongerd start woensdag 7 september 
vanaf 8.30 uur met het luizen pluizen. Normaliter zal dat de eerste 
woensdag na iedere vakantie plaatsvinden, maar dat bleek voor ons 
nog niet haalbaar. 
Adrie van Dijk, Michiel Fokkelman 
 

 
 
AFSLUITING 
De volgende nieuwsbrief Atria verschijnt op vrijdag 9 september. 
Ondertussen kunt u op de hoogte blijven van al het nieuws via de 
website Atria, de website van De Bongerd en de website van KLA4. 
Beide scholen hebben ook een Facebookpagina. 
 

 
 
 
 
 


