BONGERD ACTUEEL
Kerkstraat 7 – 5443 AA Haps

BELANGRIJKE DATA
Datum
10 juni
19 juni
27 juni
28 juni
1 juli
1 juli
2 juli
2 juli
3 juli
4 juli
6 juli

Nr. 10 juni

schooljaar - 2018/2019

Wat
TWEEDE PINKSTERDAG. Alle groepen zijn vrij
Studiedag. Alle groepen zijn vrij
De groepen 1 t/m 7 krijgen hun 3e rapport mee naar huis
Schoolreis (LET OP AANGEPASTE SCHOOLTIJDEN!)
Meester- en juffendag
13.00 Bedankmiddag
13:00 – 14.00 Wisseluurtje
19.30 Musical groep 8 voor opa's,oma's,broers,zussen
19:30 Musical en eindfeest groep 8 voor ouders en leerkrachten
13.30 groep 8 uitzwaaien
ZOMERVAKANTIE t/m 18 augustus

GROEPSVERDELING 2019-2020
De groepsverdeling voor komend schooljaar is zo goed als rond. Graag informeren we u over de
indeling voor komend schooljaar.
Juf Meike gaat een nieuwe uitdaging aan op ‘t Telraam in Oeffelt, we wensen haar ontzettend veel
succes! Verder blijft het team ongewijzigd. Juf Caroline en juf Monique gaan de komende twee jaar
werken en studeren combineren. Beiden gaan de master Ontwerpen van Eigentijds Leren (MOVEL)
aan de HAN volgen. Voor deze master worden zij twee dagen in de groep vervangen. Op woensdag
zijn zij op de opleiding, op donderdag ambulant zodat ze een goede vertaalslag kunnen maken van
het geleerde naar onze school. Juf Niki gaat komend schooljaar de opleiding ‘schoolleider
vakbekwaam’ volgen. Dat betekent dat zij voor 2 dagen in de groep vervangen wordt. Op dit moment
staan de opleidings- en stagedag nog niet vast. Zodra dit bekend is, informeren we uiteraard de
ouders van groep 1/2N.
We kiezen ervoor om de vacature die ontstaat door het vertrek van juf Meike te vervullen in groep 3.
Deze vacature is uitgezet. Binnenkort volgen sollicitatiegesprekken. We streven ernaar u via de
nieuwsbrief van juli te informeren over de invulling hiervan.

Groep 1/2N
Groep 1/2PP
Groep 3C
Groep 4M
Groep 5J
Groep 6M
Groep 7T
Groep 8H

Maandag
Niki Elevelt
Petra B.
Caroline
Mien
Jacqueline
Monique
Theo
Harrie

Dinsdag
Niki Elevelt
Petra T.
Caroline
Mien
Jacqueline
Vervanger
Theo
Harrie

Woensdag
Niki Elevelt
Petra T.
Vacature
Mien
Vervanger
Vervanger
Theo
Harrie

Donderdag
Niki Elevelt
Petra B.
Vacature
Mien
Jacqueline
Vervanger
Theo
Harrie

Vrijdag
Niki Elevelt
Petra B.
Caroline
Mien
Jacqueline
Monique
Theo
Harrie

WISSELUURTJE
Op 2 juli is van 13.00 tot 14.00 het wisseluurtje. Alle leerlingen van groep 1 t/m 7 maken dan kennis
met de groep en de leerkracht van schooljaar 2019 – 2020. Ook komen de allerjongste leerlingen die
per augustus op de Bongerd starten voor het eerst echt even naar school.
SCHOOLZWEMMEN
Met ingang van volgend schooljaar verruilen alle Cuijkse scholen het schoolzwemmen voor een
tweede gymles voor de leerlingen van groep 5. We maakten deze keus omdat schoolzwemmen
teveel beslag legt op de lestijd. Door het schoolzwemmen bij LACO in Cuijk te vervangen door een
gymles in de De Stappert in Cuijk, besparen de kinderen wekelijks 1 uur reistijd. Dat betekent op
jaarbasis dus 40 uur (8 lesdagen) meer onderwijs. De situatie in Cuijk was nog vrij uniek. Veel scholen
in Nederland schaften het schoolzwemmen al eerder af nadat in 1985 de overheid besloot dat de
verantwoordelijkheid voor het leren zwemmen van kinderen bij ouders ligt. Het besluit om nu ook in
Cuijk het schoolzwemmen te beëindigen, betekent meer focus op onze kerntaken, meer
onderwijstijd voor de kinderen. In Haps hebben overigens al sinds jaar en dag vrijwel alle kinderen
van groep 5 een zwemdiploma op zak.
EINDCITO
In april maakten de leerlingen van groep 8 weer de eindcito. Zoals u van ons gewend bent,
publiceren we ook nu in de nieuwsbrief de behaalde resultaten.
2015
2016
2017
2018
2019
Gemiddelde score (LG) de Bongerd
533,6
536,7
535,8
536,8
539,4
Landelijk gemiddelde score (LG)
534,8
534,5
535,2
535,2
535,7
SCHOOLREIS
De schoolreisjes staan weer in het verschiet en dus gaan alle groepen eind deze maand op pad.
Vrijdag 28 juni is het zover. En waar gaat de reis dan deze keer naartoe? Dat is niet voor iedereen
hetzelfde, dus kijk even goed welke informatie voor uw kind(eren) geldt.
Alle kinderen worden gewoon om 08.30 uur op school verwacht. Ook geldt dat alle kinderen zelf voor
een lunchpakketje en drinken voor tussendoor moeten zorgen. Wilt u uw kind alstublieft geen geld
meegeven? Wij vragen u ook om uw kind die dag oranje (boven)kleding aan te trekken zodat ze
makkelijker te spotten zijn tussen de rest van de bezoekers van de verschillende parken.
•
•
•

Groepen 1, 2 en 3 gaan naar De Leemkuil in Nijmegen. Zij vertrekken met de bus om 9.15 uur
vanuit Haps en zullen rond 15.30 uur terug zijn in Haps.
Groepen 4 en 5 gaan naar Tivoli in Berg en Dal. Zij vertrekken met de bus om 09.15 uur
vanuit Haps en zullen rond 17.00 uur terug zijn in Haps.
Groepen 6, 7 en 8 gaan naar Toverland in Sevenum. Zij vertrekken met de bus om 09.00 uur
vanuit Haps en zullen rond 17.00 uur terug zijn in Haps.

We hebben er weer veel zin in en hopen weer op een onvergetelijke tijd samen!
Met vriendelijke groeten, De schoolreiscommissie
SCHOOLPLAN
In de afgelopen maanden werkten we aan ons nieuwe schoolplan. Inmiddels heeft ook de
medezeggenschapsraad het schoolplan geaccordeerd en kunnen we onze voornemens voor de
komende vier jaar met u delen. U vindt het nieuwe schoolplan binnenkort op onze website. We
willen graag de ouders met wie we in de ouderpanels onze plannen bespraken, de
medezeggenschaps- en de leerlingenraad hartelijk danken voor hun bijdrage. Samen komen we
verder!

VOORSPEELAVOND LET’S PLAY MUSIC
Noteert u vrijdag 21 juni in uw agenda? Van 19:00 tot 20:30 kunt u zich in de Posthoorn gratis en
voor niets verwennen met de meest knappe, vrolijke en ontroerende muzikale optredens van
leerlingen van de Bongerd. In de afgelopen weken heeft MV Juliana de kinderen van groep 5 en 6
kennis laten maken met allerlei instrumenten. Zij laten u graag zien wat zij geleerd hebben.
VACATURE GMR
Er is een vacature bij de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Optimus. Heeft u
interesse, meldt u zich dan aan bij de GMR via gmr@optimusonderwijs.nl. Wilt u zich eerst verder
verdiepen, lees dan de toelichting op de werkzaamheden van de GMR hieronder.
Wat doet de GMR?
De GMR houdt zich bezig met uiteenlopende onderwerpen zoals: de kwaliteit van het onderwijs,
“Passend Onderwijs”, de ontwikkelingen binnen SWV PO “Stromenland” en SWV PO “3006”waartoe
Optimus hoort, personeelszaken als de CAO, taakbeleid, mobiliteit, uitvoering Koersplan, stand van
zaken m.b.t. opbrengsten, werkdruk verlagende maatregelen, seniorenbeleid, aangepaste GMRreglement, begroting en financieel jaarverslag van het bestuur. Kortom: een uitgebreide mix van
onderwerpen waarover de GMR nadenkt, advies en /of instemming geeft aan het Bestuur van
Optimus.
Er is altijd wel een onderwerp dat uw belangstelling heeft en waarover u als ouder uw zegje wilt
doen. Binnen Optimus worden inmiddels veel belangrijke beleidszaken op bovenschools niveau
besproken en vastgesteld. Het gevaar bestaat dat de afstand tussen de bestuurder/directie en de
kinderen en hun ouders/verzorgers groot wordt. Juist daarom is het belangrijk dat een aantal
betrokken ouders zitting neemt in de GMR.

Bevoegdheden
De GMR heeft verschillende bevoegdheden. Naast het recht op informatie en initiatief zijn vooral de
instemmings- en adviesbevoegdheden van belang. Regelmatig heeft de GMR overleg met het
College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
Samenstelling
De GMR kent een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen bestaan uit zeven
personen. De verkiezing is voor een zittingstermijn van drie jaar. Elk lid mag zich voor een
volgende termijn kandidaat stellen.
Vacature Oudergeleding
In de oudergeleding komt er per 1 augustus 2019 één plaats beschikbaar. Hiervoor kunnen alle
ouders/verzorgers die een kind op één van de Optimus scholen hebben zitten, zich kandidaat
stellen. Het huidige lid stelt zicht herkiesbaar.
Tijd en Vergoeding
Natuurlijk kost het tijd om in de GMR te zitten. Niet alleen wordt er ongeveer 8-10 keer per jaar
vergaderd, maar ook moeten er stukken gelezen worden ter voorbereiding. Binnen de GMR wordt
er gewerkt met commissies, zodat de taken worden verdeeld onder de GMR-leden.
Wat betreft de faciliteitenregeling voor de oudergeleding wordt gewerkt met een vergoeding van
€5,00 per uur. Voor iedere vergadering wordt 7 uur gerekend (inclusief voor- en nawerk).
Daarnaast verhoogt Optmus deze vergoeding met een vast bedrag van €250,00 per schooljaar. Dit
komt voor een schooljaar uit op €745,00 in totaal.
Meer informatie
Voor verdere info kun je terecht bij een van de zittende GMR-leden of kunt u mailen naar
gmr@optimusonderwijs.nl

Bent u geschikt? Meld u vandaag nog aan als lid van de GMR.

Vakantielezen
'Duik met een boek de zomer in'

Onze school doet mee aan het vakantieleesproject van BiblioPlus: 'Duik met een boek de zomer in'.
De zomervakantie, tijd van zon, ontspanning en genieten van een boek. Het leesprogramma
Duik met een boek de zomer in! maakt het lezen tijdens de vakantie extra leuk.
Als uw kind tijdens de vakantie lekker leest, blijft het leesniveau op peil. Daar wordt tijdens het
schooljaar immers hard aan gewerkt. Alle kinderen kunnen meedoen, jonge kinderen kunt u immers
voorlezen. De hoeveelheid boeken is niet belangrijk, meedoen wel!
Poster
Uw kind krijgt op school, in samenwerking met de bibliotheek, een vrolijk boekje. Hierop kan
bijgehouden worden welke boeken er in de vakantie (voor)gelezen zijn. In het boekje kan uw kind
ook een eigen mening weergeven.
Wat kunt u doen?
Samen lezen vergroot het leesplezier. U kunt ook af en toe een stukje voorlezen. Plezier in lezen leidt
tot nog meer lezen. Samen praten over het boek versterkt de beleving. Is het boek leuk, spannend,
mooi of moeilijk?
Waar vind je leuke boeken?
Vóór en tijdens de vakantie: leesboeken van thuis, leen boeken (gratis) in de bibliotheek of lees
boeken met de vakantieBieb-app.
De VakantieBieb-app
Vanaf 1 juli kun je gratis digitaal boeken lezen met de VakantieBieb-app. Deze app bevat leuke
jeugdboeken en is te downloaden via www.vakantiebieb.nl.
Na de vakantie gaat de poster weer mee naar school. Voor alle kinderen die tijdens de vakantie
gelezen hebben en de poster na de zomervakantie inleveren bij hun leerkracht hebben we een leuke
verrassing.
We wensen u een fijne zomervakantie en veel leesplezier!

Ik grijp de KANS om me op te geven als lid van de GMR Optimus primair
onderwijs. Voor 2 juli 2019 maak ik middels dit formulier kenbaar, dat
ik deze taak komende schooljaren graag op me wil nemen.
Naam

........……………………………………………………………………………………………………

Ouder

……………………………………………………………………………………………………………..

School

………………………………………………………………………………………………………………

E-mail

……..……………………………………………………………………………………………………….

Stuur dit formulier naar de GMR (gmr@optimusonderwijs.nl)

