BONGERD ACTUEEL
Kerkstraat 7 – 5443 AA Haps

BELANGRIJKE DATA
Datum
13 juli
13 juli
13 juli
14 juli
15 juli
15 juli
16 juli
16 juli

Nr. 11 juli 2020-2021

schooljaar - 2020/2021

Wat
13.00 – 14.00 Wisseluurtje
15.30 Matineevoorstelling Musical groep 8 voor opa’s en oma’s
19.30 Musical groep 8 voor opa’s en oma’s
19.30 Musical groep 8 voor ouders met aansluitend eindfeest
Meester- en juffendag
13.30 Groep 8 uitzwaaien
12.00 STUDIEMIDDAG alle kinderen zijn vrij
ZOMERVAKANTIE 17 juli t/m 29 augustus

GROEPSVERDELING 2021-2022
Met de zomervakantie in het verschiet worden de voorbereidingen voor volgend jaar getroffen.
Graag informeren we u over verdeling van de groepen en de bemensing van ons team voor komend
schooljaar. Helaas nemen we afscheid van meester Renzo. Na een fijn jaar op de Bongerd volgt hij
zijn hart en zal hij na de zomervakantie weer les gaan geven op het speciaal basisonderwijs. Het
nieuws van zijn overstap is pas één dag oud. Uiteraard proberen we zo snel mogelijk een goede
opvolger voor meester Renzo te werven. Ook juf Petra Thielen zal bij aanvang van het schooljaar nog
niet kunnen starten. Gelukkig hebben we in juf Jeanette Heijs een ervaren invaller gevonden die voor
langere tijd op dinsdag en woensdag les zal geven in groep 1/2PP.

groep 1/2N
groep 1/2PP
Groep 3C
Groep 4JI
Groep 5?
Groep 6MI
Groep 7T
Groep 8H

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

Dinsdag
Niki Elevelt
Petra T.
Caroline
Ivonne
Vacature
Monique
Theo
Harrie

Woensdag
Niki Elevelt
Petra T.
Caroline
Jacqueline
Vacature
Ivonne
Theo
Harrie

Donderdag
Niki Elevelt
Petra B.
Caroline
Jacqueline
Vacature
Monique
Theo
Harrie

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

Daarnaast kunnen wij diverse afstudeerders verwelkomen. Op dit moment staat vast dat Imke van
den Bosch en Linn Theunnissen op maandag en dinsdag les gaan geven in de groepen 1/2N (Imke) en
3C (Linn). Zij zullen zich in de eerstvolgende nieuwsbrief aan u voorstellen. Eefke Smits voltooit
volgend schooljaar haar afstudeerstage op de Bongerd.

*REMINDER*REMINDER*REMINDER*SCHOOLFOTOGRAAF
Alle kinderen hebben enkele weken geleden de schoolfoto’s mee naar huis gekregen. Het
is belangrijk dat u, foto’s die u niet wilt kopen, inlevert op school. Hiervoor staat tot
dinsdag 6 juli een grijze bak in de hal bij de hoofdingang van school.

STUDIE(MID)DAGEN
In de nieuwsbrief van maart informeerden wij u over de vakantieplanning voor komend schooljaar.
Inmiddels zijn ook alle studie(mid)dagen vastgesteld. Hieronder een overzicht.
Studiedagen
Studiedag
14-10-21
Studiedag
3-11-21
Studiedag
6-12-21
Studiedag
24-02-22
Studiedag
25-03-22
Studiedag
8-04-22
Studiedag
21-06-22
Studiemiddagen
Studiemiddag
Studiemiddag
Studiemiddag
Studiemiddag
Studiemiddag
Studiemiddag

1-10-21
13-10-21
15-11-21
24-12-21
18-01-22
25-05-22

Voor het gemak hieronder ook nog een keer de vakantieplanning
Regio Zuid
Herfstvakantie
25 oktober t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart 2022
2e Paasdag
18 april 2022
Koningsdag
Valt in de meivakantie
Meivakantie
25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart
26 mei t/m 27 mei
2e Pinksterdag
6 juni 2022
Zomervakantie
18 juli t/m 26 augustus 2022
RESULTAAT VRAGENLIJST EVALUATIE CORONA MAATREGELEN
De afgelopen week heeft een groot aantal ouders de moeite genomen de Corona vragenlijst 'wat
behouden en wat niet' ingevuld. Super fijn! Wat er voor ons als MR uit sprong is dat veel ouders toch
graag terug willen naar de gang van zaken vóór corona. Het belangrijkste argument daarbij is dat het
persoonlijke contact gemist wordt: graag weer face-to-face oudergesprekken. Dat de optie er is om
gesprekken eventueel online te doen, is wel fijn. Bij de groepen 3 tot en met 8 hoeven ouders niet
per sé mee de school in, maar bij de groepen 1 en 2 liggen die verhoudingen anders. Daar bestaat bij
een aantal ouders echt de behoefte om mee naar binnen te kunnen gaan. En, hoewel men over het
algemeen terug wil naar hoe het was, wordt in bepaalde situaties ook de voordelen gezien van het
gebruik van Classroom en Google Meet. Tot slot zien we dat de extra aandacht voor hygiëne ook als
belangrijk wordt gezien.
Dank jullie wel voor de input, dit kan mooi meegenomen worden in de uiteindelijke keuze door
school.
Vriendelijke groet namens de ouders uit de MR,
Kim Verweij, Harma van Haandel, Daisy Elders en Marloes van den Boogaart- Van Rossum

RESULTAAT OUDERTEVREDENHEIDSENQUÊTE
In februari 2021 hebben we alle 124 gezinnen met kinderen op onze school, gevraagd een
oudertevredenheidsenquête in te vullen. We ontvingen 94 reacties. Dit maakt de uitslag zeer
betrouwbaar. We beloofden een terugkoppeling te geven. Een belofte die we bij deze graag inlossen.
Op hoofdlijnen concluderen we dat u tevreden bent over de school en zeer tevreden over de
leerkrachten van uw kind. Daar zijn we trots op. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat u ziet
dat uw kind erg graag naar school gaat. Dat is fijn. Het matcht ook met het beeld dat wij in de school
hebben. Kinderen spelen vrijuit, er wordt veel gelachen, de groepen zijn hecht en de relatie tussen
leerling en leerkracht is goed. U geeft aan dat uw kind zich veilig voelt op in de klas, de school en het
schoolplein. Wij zien dat terug in het enthousiasme en de openheid waarmee leerlingen ons
bevragen, de omgang onderling en de manier waarop er door kinderen met alle teamleden
geschakeld wordt wanneer iets niet goed gaat, niet goed voelt. De kinderen zorgen voor elkaar en
weten dat wij er voor hen zijn. Dit is een situatie om te koesteren. Het is mooi dat in de jaarlijkse
vragenlijst die we bij de leerlingen van groep 6 t/m 8 afnemen, de leerlingen ook aangeven dat ze
zich veilig voelen op de Bongerd.
Toch plaatsen we ook een kanttekening. Op eerdergenoemde vragenlijst, gaven de leerlingen een
substantieel lagere waardering op de vraag: ‘Ga je graag naar school?’. In gesprek met de
leerlingenraad kwam naar voren dat de leerlingen graag wat meer variatie zouden willen in de wijze
waarop de stof wordt aangeboden en dat zij de school in bubbels toch echt minder fijn vinden. Ze
missen het contact met de andere groepen, de vieringen, het vrijuit werken in de algemene ruimtes.
De schooldag is voorspelbaarder en wat saaier geworden. Wat dat laatste betreft zal de, verwachtte,
ontspanning voor komend schooljaar natuurlijk al veel verandering brengen. Wanneer er weer
groepsdoorbrekend gewerkt kan worden en kinderen op het schoolplein elkaar ook weer mogen
ontmoeten, geeft dat ongetwijfeld een impuls. Tevens ontwikkelen we ons onderwijs verder door.
We maken het onderwijs (nog) gevarieerder, betekenisvoller en aantrekkelijker. U kunt hierover
meer lezen in het jaarplan dat volgend schooljaar op onze website gepubliceerd wordt. Dit zal
ongetwijfeld ook leiden tot meer plezier in het leren op de Bongerd.
Ook de stijgende waardering voor hulp die geboden wordt bij leerproblemen en de waardering voor
wat kinderen op school leren is substantieel. Dit zijn onderdelen waar de Bongerd in de afgelopen
jaren extra in heeft geïnvesteerd. Het is mooi dat deze ontwikkeling gezien en gewaardeerd wordt.
Geeft u ons dan geen aandachtspunten mee? Toch wel. Uw waardering voor het schoolplein valt erg
laag uit. We gaan kijken op welke wijze we hier iets in kunnen doen. De focus ligt daarbij eerst op ons
achterplein. Omdat we als school niet over (substantiële) middelen beschikken, zullen we hier
creatief in moeten zijn. Ouderhulp is zeer welkom. Het initiatief van de werkgroep ‘nieuw
speeltoestel’ is een prachtig voorbeeld. Overigens is het wellicht goed om te vermelden dat de
kinderen zelf een ruim voldoende aan het schoolplein geven.
Bij deze willen we u nogmaals hartelijk danken voor uw feedback. Deze is van grote waarde. Heeft u
vragen over het tevredenheidsonderzoek, neemt u dan contact op met Linda van Summeren.
WMK-PO: De enquête die we gebruiken is van WMK. Deze enquête wordt door veel scholen in het
Primair Onderwijs (PO) in Nederland gebruikt. Dit heeft als voordeel dat we de resultaten van onze
school kunnen vergelijken met een landelijke database en zo uw waardering beter kunnen
interpreteren. De enquête dekt alle 12 thema’s die de onderwijsinspectie belangrijk vindt.

NIEUWE GEZICHTEN IN DE MR
Zoals in eerdere nieuwsbrieven te lezen was, waren er dit schooljaar maar liefst 2 vacatures in de
(ouder)geleding van de medezeggenschapsraad. Het is fijn dat we u kunnen laten weten dat deze
inmiddels vervuld zijn. We bedanken Harma van Haandel en Kim Verweij voor hun inzet, de mooie
gesprekken tijdens de vergadering en de input die zij in de MR gaven. Aansluitend heten we Daisy
Elders en Lars Jilessen van harte welkom.
Beste ouders/verzorgers,
Graag wil ik mij aan u voorstellen als nieuw lid binnen de oudergeleding van
de MR. Mijn naam is Daisy Elders en ik ben moeder van Tij (groep 1-2PP),
Sam (groep 1-2 N) en Eef (peuterspeelzaal). Ik ben leerkracht in de
bovenbouw op BS ’t Schrijverke in Herpen. Dit maakt dat het onderwijs mij
zeer bekend is. Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan school en de ouders
van Haps vertegenwoordigen binnen de MR. Als u vragen of opmerkingen
heeft die u graag kwijt wilt binnen de MR dan kunt u o.a. mij daarvoor
benaderen vanaf komend schooljaar!
Met vriendelijke groet,
Daisy Elders

Dag allemaal, graag wil ik mezelf even voorstellen omdat ik me heb aangemeld al oudervertegenwoordiger bij
de medezeggenschapsraad. Mijn naam is Lars Jilesen, vriend van Mieke Kusters en papa van Imre & Jelte. In
mijn huidige werk begeleid ik bij Vanderlande in Veghel de overgang van geïmplementeerde projecten naar de
service afdelingen, wellicht kan ik hier opgedane ervaringen ook binnen het schoolwezen als MR lid gebruiken.
Het lijkt me in ieder geval leuk om wat meer inzicht te krijgen in de beleidsvorming van onze basisschool en
hoop dan ook echt wat te kunnen gaan bijdragen hierin!

WERKGROEP NIEUW SPEELTOESTEL
Naast een ontwerp uitdaging voor de groepen 1 t/m 4
en een crowdfundingsactie deed de werkgroep ook
een subsidieaanvraag bij de gemeente. Omdat bijna
100 anderen ook een aanvraag deden, organiseerde
de gemeente Cuijk een aantal avonden waarop alle
subsidievragers gevraagd werden om hun verzoek in
een pitch van 10 minuten toe te lichten. Goed
voorbereid maar toch ook wel enigszins nerveus sprak
Karin van Hal gister in het gemeentehuis de raadsleden
en wethouder toe. Dat ging haar super af. Nu duimen
dat de gemeente ook dit initiatief wil ‘belonen’ met
een mooie bijdrage. Hierover krijgen we in het najaar
uitsluitsel. Wij zijn sowieso al heel trots op Karin en
dankbaar voor al het werk dat de werkgroep verricht.
BONGERDDAG
Opnieuw moest de OR creatief te werk gaan en een alternatief scenario bedenken voor de Bongerd
dag. De kinderen hebben volop genoten.

ANWB STREETWISE
Jong geleerd is oud gedaan. Leren is zo leuk … Na een dag vol activiteiten kan iedereen nu net nog
even een beetje veiliger door het verkeer. Met dank aan de verkeerswerkgroep die de
voorbereidingen voor haar rekening nam. Goed gedaan.

GEVONDEN VOORWERPEN
Op de laatste schooldag stallen we de gevonden voorwerpen die in
gedurende dit schooljaar zijn blijven liggen. Spullen die die dag
achterblijven gaan weg.

TRAILER MUSICAL GROEP 8
Voor wie hem nog niet bekeken heeft …. Op onze facebookpagina is de
trailer van de musical van groep 8 gezien. Een idee van twee enthousiaste schoolverlaters. Max en
Roan: dat hebben jullie fantastisch gedaan!

SCHOOLREIS
We zijn ongelooflijk dankbaar voor vandaag. Dankbaar voor de voorbereidingen door de OR en alle
hulp van ouders op deze dag, dankbaar voor het weer dat meezat, dankbaar voor het enthousiasme
van alle leerlingen en dankbaar dat we allen weer heelhuids en vol met verhalen in Haps
aangekomen zijn. Zoals op de foto’s te zien is, was het gewoon weer een erg toffe ervaring.

KAMP GROEP 8
In de vorige nieuwsbrief bedankten we diverse ouders voor hun bijdrage aan het kamp. We vergaten
Andy Thijssen en Marlou te bedanken voor de gezellige en heerlijke avondmaaltijd die door hen
verzorgd werd. Bij deze alsnog ontzettend bedankt!

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!
Boekje
Uw kind krijgt op school, in samenwerking met de
bibliotheek, een boekje. Hierin kan bijgehouden worden welke boeken er in de vakantie
(voor)gelezen zijn.
In dit boekje kan uw kind ook een eigen mening weergeven. Wanneer de bladzijden niet toereikend
zijn voor het aantal gelezen boeken, kan er een los blaadje worden toegevoegd.
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: lees boeken 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.
In de eerste week na de vakantie gaat het boekje weer mee naar school.
Voor alle kinderen die tijdens de vakantie gelezen hebben en het boekje in de eerste week na de
zomervakantie inleveren bij hun leerkracht hebben we een leuke verrassing.
We wensen u een fijne zomervakantie en veel leesplezier!

Betreft: Schrijf voor de zomervakantie in en ontvang nog 25 euro korting
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij voldoende aanmeldingen start in het nieuwe schooljaar de groepstypecursus van de Typetuin. Deze cursus
is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8 (schooljaar 2021/2022). Geef je kind een voorsprong voor de
rest van zijn/haar leven!
Startdatum: maandag 4 oktober 2021
Lestijd: 14:30 tot 15:30 uur
Leslocatie: RKBS De Bongerd, Kerkstraat 7 5443 AA HAPS
•
•
•
•
•
•
•

Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!
Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van
het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Schrijf nu in en maak nog gebruik van de vroegboekkorting!

Inschrijven t/m zaterdag 31 juli:

€ 160

Inschrijven vanaf zondag 1 augustus:

€ 185

LET OP: er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL
Tip Met gratis annuleren tot 20 september blijf jij flexibel. Weet je de nieuwe planning nog niet van
bijvoorbeeld de voetbaltraining, geen probleem! Bij de Typetuin kun je tot 20 september kosteloos annuleren.

Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het diamantje op de kaart aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of bel naar 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

BOEK ‘N TRIP

Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die nog geen
ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online
Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op een
telefoon of tablet.
Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je
ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te
worden en ook niet te zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste
avonturen en voorkom of verhelp je ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! Lees en
luister nu via de online Bibliotheek-app!
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_np:Schole
ncommunicatie_ex1:Tekstsuggestie_c:eml_sc:emlc

