BONGERD ACTUEEL
Kerkstraat 7 – 5443 AA Haps

BELANGRIJKE DATA
Datum

11 februari
14 februari
16 februari
Week 8
24 februari
25 februari
7 maart

Nr. 6 februari

schooljaar - 2021/2022

Wat

Groepen 1/2 eerste rapport mee naar huis
14.45 - 20.00 Rapportgesprekken groepen 1/2
14.45 - 20.00 Rapportgesprekken groepen 1/2
Adviesgesprekken groep 8
STUDIEDAG Alle groepen zijn vrij.
Carnavalsviering
VOORJAARSVAKANTIE 28-2 t/m 4-3-2022
Groepen 3 t/m 7 tweede rapport mee naar huis

In Haps heerst er naast Corona ook een ander virus, namelijk het carnavalsvirus!! Al is het
landelijk nog een vraagteken, op de Bongerd gaan we zeker carnaval vieren!
Als Carnavalscommissie en in samenspraak met school hebben we dit jaar een weg
gevonden om toch carnaval te vieren. Anders….. maar er zal een Prins en Prinses van de
Bongerd bekend worden gemaakt.

Het programma zal er als volgt uitzien:
18 februari:
zijn….???)

bekendmaking van Prins en prinses van de Bongerd 2022 (Wie zal het

23 februari: Gekke harendag (kom met een te gek, raar fantasierijk kapsel naar school en
pas evt. ook je outfit aan)
25 februari:
carnaval!

Carnaval op de Bongerd: Iedereen komt verkleed als hij/zij wil en we vieren

Om 8.00 uur gaat groep 8 op pad om de prins en prinses thuis op te halen, om vervolgens op
school een warm welkom te krijgen. In de klas staan diverse activiteiten gepland, welke ook
via digibord met elkaar gedeeld kunnen worden om zo toch het gevoel van samen zijn en
samen feesten en plezier maken te kunnen delen. Tijdens die dag zal er een kleine
versnapering worden uitgedeeld
Op vrijdag 25 februari:
•
•
•
•

Komen de kinderen die willen verkleed naar school.
Brengen kinderen hun eigen lunch en drinken mee naar school.
Krijgen de kinderen wel een kleine versnapering.
Er is GEEN OPTOCHT die dag.

•

Vragen we ouders en opa’s en oma’s heel dringend om zich NIET bij

school te verzamelen om toch een kijkje te nemen, dit zou ongemerkt toch in
tegenstrijd kunnen zijn met de geldende maatregelen. Alvast bedankt hiervoor.
Wij hopen dat jullie er ook weer zin in hebben om carnaval te vieren op school.
Veel plezier allemaal!!!
Groetjes
De carnavalscommissie
OPROEP AAN OUDERS
De medezeggenschapsraad (MR) zoekt een nieuw lid.
Als ouder/verzorger meepraten over school? In de MR natuurlijk! De MR is de schakel tussen
ouders, schoolleiding en bestuur. Aan het einde van dit schooljaar heeft ouderlid Marloes
van den Boogaart (voorzitter MR) haar zittingsperiode van 3 jaar er alweer op zitten. Een
moment om andere ouders/verzorgers de kans te geven om binnen de MR mee te praten
over allerlei zaken die de school aangaan. Je hoeft de voorzittersrol niet op te pakken als je
dit niet wilt. Heb je interesse om de oudergeleding van de MR te komen versterken met
ingang van het nieuwe schooljaar? Of heb je nog aanvullende vragen? mail dan naar:
mr@debongerdhaps.nl

LENTEKRIEBELS
Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig?
Kinderen hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. Uw zoon van vier vraagt
bijvoorbeeld of meisjes ook een piemel hebben. Of u hoort uw 11-jarige dochter zeggen dat
ze verliefd is. Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten betrouwbare informatie aan
kinderen geven zodat zij goed aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van hun kinderen.
Hoe verloopt de ontwikkeling van kinderen?
De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen hebben ook seksuele gevoelens,
maar die zijn tot de puberteit (als de hormonen actief worden) anders dan die van
volwassenen. Zo begint de (pre)seksuele ontwikkeling bij kinderen met het ontdekken van
het eigen lichaam. Hier hoort ook de ontdekking van de geslachtsdelen bij. Later komen
vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In de periode dat uw kind op de basisschool
zit maakt het grote lichamelijke veranderingen door. De ene keer verlopen die geleidelijk en
de andere keer met grote sprongen. Tegen het einde van de basisschool start de puberteit.
Basisschool: te vroeg?
De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar
per slot van rekening veel tijd door. Relationele en seksuele vorming binnen het
basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of
voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en
omgangsregels. Zaken waar u het thuis waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school
ter sprake komen. Want op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in
aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben. School en
ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding.
De Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels brengt relationele en seksuele vorming op een positieve en
vrolijke manier onder de aandacht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. De school
wordt hierin, wanneer nodig, ondersteund door de regionale GGD.
Wanneer?
De Week van de Lentekriebels vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 24 maart.
Activiteiten
Deze week worden er in groep 1 t/m 8 vier lessen gegeven over relationele en seksuele
vorming die aansluiten bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de
verschillende groepen.
Website
Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele
vorming en de Week van de Lentekriebels.
Wij hopen dat we u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen
hebben, dan kunt u de leerkracht van uw kind hiervoor benaderen.
Met vriendelijk groet,
Het team van de Bongerd.

