BONGERD ACTUEEL
Kerkstraat 7 – 5443 AA Haps

BELANGRIJKE DATA
Datum
9 juni
16 juni
17 juni
26 juni
28 en 29 juni
2 juli

Nr. 10 juni 2020-2021

schooljaar - 2020/2021

Wat
12.00 Studiemiddag. Alle groepen zijn vrij
ANWB Streetwise
Studiedag. Alle groepen zijn vrij
Laatste rapport van 2020-2021 mee naar huis
Facultatieve rapportgesprekken
Schoolreis

Verkeers-brigadiers
gezocht!!

Die vanaf volgend schooljaar 2021-2022, de verantwoording kunnen en durven nemen om ons
team verkeersbrigadiers te komen versterken.
Wil en kun je ons team verkeersbrigadiers komen versterken, dan krijg je:
• vooraf een gezamenlijke instructie (± 1 uurtje) door de coördinator van de politie.
• Je wordt 1 x per week op een vast tijdstip (zelf aangeven welke dag/tijd je voorkeur heeft)
ingedeeld. Dit kost je ongeveer 15 minuten per week / keer.
• Of je komt op de reserve- / invallijst te staan en dan kan er incidenteel een beroep op je
worden gedaan. (er is een mogelijkheid om je werkdagen aan te geven, zodat je dan niet
gebeld wordt)
Wij doen een beroep op alle ouders met kinderen op ‘de Bongerd’ om een vastgesteld tijdstip (15
minuten per week) in te plannen in jullie drukke agenda om zo een bijdrage te leveren om onze
kinderen veilig van en naar school te laten gaan.
Als je kind volgend schooljaar naar groep 8 gaat kun je ook samen met je zoon/dochter brigadieren.
Maar ook verzorgers, opa’s, oma’s of oppassers zijn natuurlijk van harte welkom in ons team.
Je kunt je aanmelden via mijn mail of op onderstaand telefoonnummer. Alvast bedankt!
Coördinator verkeersbrigadiers, Linda Janssen
rj.ls@hotmail.com, 06-25470402

VOETBALEVENT (OR)
Het schoolvoetbaltoernooi kon dit jaar niet doorgaan. Omdat er al zoveel weggevallen is afgelopen,
wilden we als OR graag toch iets extra's doen. Dat werd een extra toffe gymles voor groep 3 t/m 8
die volledig in het teken van voetbal stond. De kinderen konden voetbalsjoelen, een voetbalflipperspel doen. En natuurlijk mocht een partijtje voetbal niet ontbreken, maar deze keer in een
opblaasbare pannakooi.

COVID-TESTEN
Wanneer een kind COVID gerelateerde klachten heeft en je als ouder(s) je kind zo snel mogelijk weer
naar school wilt laten gaan, dan is een afname van een test meestal de snelste weg. Daarbij geldt dat
dit per definitie een test moet zijn die afgenomen wordt door de GGD. Een thuistest of een test
vanuit een andere teststraat volstaat dus niet. Een vriendelijk doch dringend verzoek aan u om hier
rekening mee te houden. Mocht u nog geen DigiD aangevraagd hebben voor uw kind, dan adviseren
wij u om dit alsnog te doen. Regelmatig ontvangt u dan op dezelfde dag al de uitslag in uw mail.

Nog geen versoepelingen in corona-richtlijnen primair
onderwijs
03-06-2021
Coronavirus (COVID-19)

Het kabinet heeft besloten om de maatregelen in het primair onderwijs nog niet te
versoepelen. Het volgt daarmee het advies van het Outbreak Management Team
(OMT) om de huidige maatregel rond cohorten nog niet los te laten. De PO-Raad had
gehoopt dat de schoolteams iets meer ruimte hadden gekregen om naar eigen wens
en behoefte de laatste weken van het schooljaar in te richten.
De PO-Raad vindt dat de richtlijnen uit de protocollen van het primair onderwijs niet
meer in lijn zijn met de versoepelingen die in de rest van de maatschappij worden
doorgevoerd. De sectororganisatie heeft hier aandacht voor gevraagd. Het ministerie
van OCW heeft vervolgens een advies van het OMT hierover gevraagd.
Het OMT wil op dit moment de huidige richtlijn nog niet loslaten. Het OMT heeft
meegewogen in het advies dat de scholen nu door de huidige maatregelen relatief
een veilige leer- en werk omgeving zijn. De adviseurs willen stap voor stap
gecontroleerd de maatschappij openstellen. Het betekent dat ze pas bij stap 4 in het
openingsplan opnieuw bekijken of verdere versoepelingen mogelijk zijn. Een
voorwaarde daarvoor is dat de huidige dalende lijn in besmettingscijfers zich
voortzet. Het kabinet beslist waarschijnlijk op 23 juni over de maatregelen in stap 4.
De eventuele versoepeling wordt dan op 30 juni van kracht, als regio Noord al bijna
met vakantie gaat.
Het huidige advies van het OMT en het daarop gebaseerde besluit van het
kabinet betekenen dat er op dit moment voor het primair onderwijs geen
veranderingen komen in het generieke kader waarop de richtlijnen van het RIVM zijn
gebaseerd en daarmee ook geen veranderingen in de protocollen.

ANWB Streetwise komt op bezoek!!
Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele telefoon
zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid
van uw kind. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op

16 juni 2021 naar onze

school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle
leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen naar onze school en geven
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een
rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt op een
aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst. Er zal rekening gehouden worden met
de corona-maatregelen.
De vier onderdelen zijn:
•

Voor groep 1 en 2: Toet toet (in de speelzaal van de school)
Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig
oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje.

•

Voor groep 3 en 4: Blik en klik (in de sporthal de Stappert)
Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een
fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les.

•

Voor groep 5 en 6: Hallo auto (Marijkeplein)
In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de
invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.

•

Voor groep 7 en 8: Trapvaardig (speelplaats voor de school)
Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter
voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school. De kinderen van groep 7 en 8
brengen op 16 juni een goede fiets mee naar school en zetten die ’s morgens in de
fietsenrekken op de speelplaats.

Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het
filmpje op de site. http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een onvergetelijke dag van maken!!

KAMP GROEP 8
Afgelopen week ging groep 8 op kamp. Het werd een ervaring om nooit te vergeten. In de weken
daarvoor was er enorm veel werk verzet door heel veel mensen. We zijn dankbaar voor iedereen die
een bijdrage deed. In het bijzonder willen we de klassenouders Wendy Aben en Linda Smit bedanken
voor de extra ondersteuning bij de realisatie van het draaiboek en de coördinatie van onder meer het
bosspel en de vossenjacht. Ook willen we Caboose en Shoelovers bedanken voor hun financiële
bijdrage aan de activiteiten. Dankbaar zij we ook voor de gastvrijheid van
Aben Recame en Scouting Alverna. Tot slot willen we het
team van het Kandinsky Molenhoek en de
politiehondenvereniging ‘De Trouwe
Wakers’ bedanken voor hun
enthousiaste bijdrage
aan ons kamp.

SCHOOLREIS
De schoolreisjes staan weer voor de deur en dus
gaan alle groepen begin volgende maand op pad.
Vrijdag 2 juli 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.
• Groep 1-2-3 gaan naar De Blije Dries in Wijchen. Zij vertrekken met de bus om 9.30 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.
Alle kinderen krijgen een frietje met snack. Zorg wel zelf voor fruit en iets te drinken. Natuurlijk
mogen de kinderen ook zelf een lekker snoepje (geen grote zakken) meenemen, het is tenslotte toch
een schoolreisje. In de bussen mag NIET gegeten en/of gedronken worden.
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.
We hebben er weer veel zin in en hopen weer op een onvergetelijke tijd samen!
De schoolreiscommissie
ONGEWENST BEZOEK EN ROMMEL OP HET SCHOOLPLEIN
Ons open schoolplein betekent veel dat er ook na schooltijd heerlijk op gespeeld kan worden, iets
wat in Haps ook veel gebeurt. Helaas is het niet alleen maar leuk. Dagelijks moet er rommel
opgeruimd worden. Variërend van plastic flesjes, frietbakjes, chipszakken tot kapot geslagen
bierflesjes en meer. Niet alleen op het plein maar ook in de afvalbakken van school wordt rotzooi
gedumpt. Investeringen in anti-klimmaatregelen ten spijt, is er nog altijd overlast van jongeren die
niet alleen op het voorplein maar ook, met name ’s avonds en in het weekend, menen dat zij op
andermans gebouw mogen klimmen en op afgesloten achterplein mogen zijn. Het kost de school
veel tijd, ergernis en geld. Tijd en geld dat niet naar onderwijs kan gaan. Belachelijk natuurlijk. Bij
deze doen we een oproep aan eenieder die dit leest om gezamenlijk toezicht te houden op het plein
én jongeren actief aan te spreken wanneer ze zich buiten openingstijden op het achterplein
bevinden, op het schoolgebouw klimmen en/of rotzooi achterlaten. Vindt u aanspreken lastig, neemt
u dan de moeite om melding te maken van overlast bij de politie via 0900 8844. U kunt ook in
gesprek gaan met school over wat u ziet of hoort. Belt u dan naar Linda van Summeren 06 40541964.
Hopelijk lukt het ons gezamenlijk om deze negatieve trend te keren. Lukt dit niet op deze manier dan
zullen wij ons genoodzaakt zien in andere maatregelen te investeren (we denken daarbij aan
plaatsing van camera’s, het volledig afsluiten van het schoolplein, het inhuren van beveiliging, etc..).
Hopelijk kunnen we dit met elkaar voorkomen.
INTERN BEGELEIDER
In de nieuwsbrief van april schreven we dat José Smits, onze intern begeleider, vertrekt naar een
andere school. Inmiddels kunnen we u vertellen dat per 1 augustus 2021 Marie-Jet Smits het stokje
overneemt van José. In een volgende nieuwsbrief zal Marie-Jet zichzelf voorstellen.

NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS
In februari maakte de regering bekend dat per 1-8-2021 het onderwijs geld zou krijgen om
onderwijsachterstanden ontstaan door het afstandsonderwijs als gevolg van Corona, tegen te gaan.
Nadat het maanden stil bleef, is in mei een handreiking gepubliceerd waarmee alle scholen, en dus
ook wij, aan de slag kunnen. Op dit moment bekijken we op welke wijze we de middelen het best
kunnen inzetten. De contouren van het plan bespreken we met de Medezeggenschapsraad op 21
juni waarna we u in de nieuwsbrief van juli nader zullen informeren.

Er is weer meer mogelijk bij de bieb
Je kunt nieuwe boeken, tijdschriften en speelgoed
uitzoeken en lenen, reserveringen ophalen en materiaal inleveren. Een afspraak
maken is niet nodig. Je kunt je melden bij de ingang van de bieb. We doen een
gezondheidscheck en vragen je om je te registreren. Je krijgt een mandje mee
waarmee je de kasten in kunt duiken.

KWEETUT
Op 12 juni organiseren wij voor de tweede
keer een super leuke jeugd en jongeren
pub quiz, de KweetUt. De leukste
jongeren pubquiz van het Land Van Cuijk.
Deze interactieve pub quiz is speciaal
voor de middelbare scholieren van de
nieuwe Gemeente Land van Cuijk. Bij
deze tweede editie willen wij graag ook
groep 8 van de basisscholen van deze
regio betrekken. Dit zijn toch de
middelbare scholieren van na de
zomer. Vandaar dit bericht.
Meer informatie vind je op
www.kweetut.nl of stuur ons gerust
een mailtje via info@kweetut.nl

Tiny Weemen, voorzitter van Leergeld in het
Land van Cuijk: ,,We willen graag zoveel
mogelijk kindjes helpen. Want de kinderen zelf
kunnen er niks aan doen.’’ © Ed van Alem

Meer aanvragen voor hulp
‘arme’ kinderen door
corona: ‘De kinderen zelf
kunnen er niks aan doen’
In de eerste maanden van dit jaar doen veel meer ‘arme’ ouders voor hun
kinderen een beroep op Stichting Leergeld Land van Cuijk. Dennis Greijn 22-05-21
De teller staat na de eerste vier maanden op 318 aanvragen. Het gaat vooral om aanvragen voor
zwemles, ouderbijdrage school en sport. Dezelfde periode vorig jaar kreeg de vrijwillige
hulporganisatie voor ouders die het financieel niet breed hebben, 239 verzoeken om financiële hulp
binnen.
Corona
De toename heeft volgens regionaal Leergeld-voorzitter Tiny Weemen te maken met de coronacrisis.
Huishoudens hebben het financieel moeilijk. ,,Zzp’ers zijn natuurlijk sneller zonder werk komen te
zitten, omdat door corona het leven ook stil kwam te liggen. We hadden eigenlijk nóg meer
hulpvragen verwacht, omdat de verwachting was dat veel meer mensen zonder werk zouden komen
te zitten.’’
130.000 kinderen
Meedoen met de rest, dat is de gedachte achter Leergeld. 25 jaar geleden zag in Tilburg de eerste
stichting het levenslicht. Meer dan 130.000 kinderen uit arme gezinnen krijgen inmiddels
ondersteuning van een lokale stichting Leergeld, in totaal zijn er inmiddels 113. Het Land van Cuijk
heeft nu vijftien jaar een eigen afdeling met zo'n vijftien vrijwilligers. De gemeenten aan de
Limburgse kant van de Maas - Gennep, Mook en Bergen - hebben met Leergeld de Stuwwal eveneens
een eigen stichting. Leergeld Land van Cuijk kan dankzij subsidies van de vijf gemeenten in het Land
van Cuijk, samen ruim een ton, en donaties en giften van bedrijven en particulieren, ongeveer
jaarlijks zo’n 10.000 euro, de helpende hand bieden. In 2020 heeft ‘Land van Cuijk’ zo 347 kinderen
geholpen, afkomstig uit 223 gezinnen.
Minder dan 1400 euro
Ben je getrouwd of samenwonend en is je gezamenlijk inkomen minder dan 2000 euro netto per
maand, dan kom je in aanmerking voor hulp van Stichting Leergeld en kun je een aanvraag indienen.
Dat geldt ook voor een alleenstaande ouder met een inkomen van minder dan 1400 euro netto in de
maand. Berekend is dat in het Land van Cuijk zeker zeshonderd ‘arme’ kinderen nog niet ‘in beeld’
zijn voor hulp. Weemen: ,,We willen graag zoveel mogelijk kinderen helpen. Zodat ze niet
achterblijven in onze samenleving. Want de kinderen zelf kunnen er niks aan doen.’’
Stichting Leergeld is een landelijke organisatie die kinderen uit arme gezinnen een broodnodig
steuntje in de rug geeft. Dat kan door voor de ouders tijdelijk de contributie van de sportclub te
betalen of geld voor het schoolreisje over te maken. Ook kan Leergeld ouders en hun kinderen
ondersteunen met de aanschaf van een (tweedehands) fiets of laptop voor school.

