BONGERD ACTUEEL
Kerkstraat 7 – 5443 AA Haps

Nr. 1 – september 2017

schooljaar - 2017/2018

BELANGRIJKE DATA
Datum
6 september
14 september
14 september
14 september
14 september
18 t/m 22 september
21 september
22 september
27 september
28 september
29 september
4 oktober
12 oktober

Wat
Luizencontrole
14.30 – 15.30 Klasproefmiddag groepen 1 t/m 3
18.00 – 19.00 inloopmoment groepen 4 t/m 8
19.00 – 20.00 informatie avond groepen 1 t/m 3
19.00 – 20.00 informatie avond Voortgezet Onderwijs groep 8
Kennismakingsgesprekken
19.00 -20.00 informatieavond schoolontwikkelingen
Alle kinderen vrij ivm studiedag
Kamp groep 8
Kamp groep 8
Kamp groep 8
9.00 -9.45 Podiumkunsten en start Kinderboekenweek
18.00 – 19.00 Boekenmarkt en afsluiting Kinderboekenweek

KENNISMAKINGSGESPREKKEN
In week 38 zijn er kennismakingsgesprekken met u en uw kind. In de eerste weken van dit
schooljaar heeft de leerkracht een indruk opgedaan van uw kind en vice versa. Dit
gesprek is bedoeld om die eerste indrukken te (verr)ijken en uw kind te stimuleren op
zichzelf te reflecteren. Het gesprek is facultatief. Mocht u geen behoefte hebben aan dit
gesprek, bijvoorbeeld omdat u in de afgelopen weken de leerkracht van uw kind al
diverse malen gesproken heeft, uw kind dezelfde leerkracht heeft als afgelopen jaar en
geen bijzonderheden zijn, voelt u zich dan niet bezwaard om dit gesprek aan u voorbij te
laten gaan. Vanaf maandag 11 september liggen er intekenlijsten in de hal van de school.
SOCIAL MEDIA
In overleg met de medezeggenschapsraad is besloten om bij aanvang van het schooljaar
ouders/verzorgers toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s voor de social media
activiteiten van de school. Op dit moment betreft dat hoofdzakelijk publicatie van foto’s op onze
website, facebookpagina. Een enkele keer is er sprake van een filmpje. Uw kind heeft vandaag een
toestemmingsformulier mee naar huis gekregen en voor de zekerheid hebben we het formulier ook
als bijlage opgenomen in deze mail. Wilt u uw kind dit uiterlijk 8 september laten inleveren bij
zijn/haar leerkracht? Dank alvast.
INVENTARISATIE OUDERHULP
Met uw hulp, kunnen we de kinderen zoveel meer bieden. Vandaar dat we ook dit schooljaar weer u
de vraag stellen wat u voor de leerlingen van de Bongerd, kunt betekenen. Dit maal doen we dat aan
de hand van een uitgebreid inventarisatieformulier (zie bijlage). Wilt u zo vriendelijk zijn en het
ingevulde formulier zo spoedig mogelijk in te leveren bij de leerkracht van uw kind? Alvast heel erg
bedankt voor de moeite!

JAARKALENDER MET BELANGRIJKE DATA
Op de homepage van de site van de school is de jaarplanner weer in te zien. Nieuw dit jaar is de
printfunctie. Om deze te kunnen gebruiken selecteert u onderaan de pagina de optie “bekijk de hele
kalender” en drukt u vervolgens op het printericoontje. Let op: gedurende het schooljaar kan er wel
eens een wijziging zijn in de jaarplanner. Voor de meest actuele informatie kunt u 24/7 op de site
terecht. Wijzigingen proberen wij ook altijd via de nieuwsbrief te communiceren.

BOEKENMARKT
Nog wat verder weg maar zeker ook een datum om vrij te houden, is 12 oktober. Op die dag
organiseren we, samen met diverse anderen, op school een boekenmarkt op school. Tussen 18.00 en
19.00 is de markt geopend en kunt u samen met uw kind(eren) heerlijk in ons eigen Haps snuffelen
tussen de meest geweldige boeken. Dit alles in kader van het stimuleren van kinderen om veel te
lezen. Meer informatie volgt. Beslist een aanrader!
PODIUMKUNSTEN EN KLEINKUNST (***NIEUW***)
Ook komend schooljaar wordt er weer volop geoefend op het podium. Jezelf presenteren, je
verstaanbaar maken, genoeg zelfvertrouwen bij elkaar rapen om op te treden, fantasievol alleen of
samen iets moois voorbereiden, applaus in ontvangst nemen en gewoon genieten. Het hoort er
allemaal bij tijdens Podiumkunsten. Dit jaar krijgt Podiumkunsten er een broertje (of zusje ) bij:
Kleinkunst. Twee keer per jaar verzorgen de groepen 1/2 en 3, samen met BSO de Klimboom,
peuterspeelzaal K’nijntje en kinderdagverblijf Koetje Boe. Als de groep van uw kind optreedt, bent u
van harte welkom om de voorstelling bij te wonen. Hetzelfde geldt voor opa’s, oma’s, broers en
zussen.
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AFSPRAKEN OP SCHOOL
Aan het begin van het schooljaar bespreken we altijd gedragsregels die school
gehanteerd worden. Ook maakt iedere groep groepsafspraken. Gedurende het
jaar komen deze afspraken regelmatig terug in de les. Soms expliciet, vaker
verpakt in een les Goed Gedaan! of een gesprek aan de hand van FIDES. De
afspraken helpen om de school veilig, rustig, prettig en schoon te houden,
randvoorwaarden voor goed onderwijs. In het afgelopen jaar hebben we met
het team onze werkwijze bij het thema gedrag onder de loep genomen en onze
aanpak, incluis de gedragsregels, verhelderd. Hieronder een samenvatting. Na
bespreking met en instemming van de Medezeggenschapsraad op 13 september a.s. kunt het
vernieuwde gedragsprotocol op onze site inzien. Mocht u vragen hebben, laat het ons weten.

Gedrag

Consequentie

Het kapot maken of kwijtraken van
schoolspullen en/of spullen van een
andere leerling1
Hollen in de gang
Algemeen geldende afspraken
negeren (rustig werken in de hal,
regels voor buitenspelen, …)

Ouders worden geïnformeerd door de leerkracht en de materialen worden door de
leerling vergoed of (gelijkwaardig) vervangen.

Niet respectvol reageren naar
leerkrachten

Treiteren, uitschelden, discrimineren,
overig ongewenst taalgebruik

Grensoverschrijdend gedrag
Dwz je raakt de ander op een
agressieve manier, denk aan slaan,
schoppen, bijten maar ook onheus
gebruik van social media en/of
voortdurend schelden, treiteren …
(pesten)

1

Teruglopen en opnieuw de weg vervolgen
Eerste keer wordt de leerling aangesproken op zijn/haar gedrag, bij herhaling blijft de
leerling in de aula gedurende één pauze2. De leerkracht van de betreffende leerling
wordt door de surveillant geïnformeerd. Bij frequent negeren van algemeen geldende
afspraken, zal de leerkracht nadere afspraken maken met de leerling en wordt het
gedrag van de leerling besproken met de ouders.
Eerste keer wordt de leerling aangesproken op zijn/haar gedrag. Bij herhaling blijft de
leerling in de hal gedurende één pauze en krijgt de leerling een (schriftelijke)
reflectieopdracht. Bij herhaling worden ouders door de leerkracht geïnformeerd3 op
de manier die de leerkracht passend acht bij de leeftijd en de situatie.
De leerling biedt zijn/haar excuses aan, aan de ander en is gedurende één pauze
binnen. De leerkracht informeert de ouders op de manier die de leerkracht passend
acht bij de leeftijd en de situatie. Leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen een briefje mee
naar huis waarop staat welke woorden er zijn gebruikt. De leerling bespreekt dit met
ouders en levert de volgende dag dit briefje, ondertekend door ouders, in bij de
leerkracht. De leerkracht maakt een notitie over het voorval. Bij herhaling krijgt de
leerling een (schriftelijke) reflectieopdracht en voert de leerkracht een gesprek met
ouders waarbij er nadere afspraken worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de
leerling zich houdt aan de schoolregels.
Grensoverschrijdend gedrag is niet aanvaardbaar.
Bij grensoverschrijdend gedrag volgt, zo spoedig mogelijk, een gesprek bij de
directeur met de betrokken leerling(en)4. De leerling die grensoverschrijdend gedrag
heeft laten zien, reflecteert op zijn eigen handelen en beschrijft wat hij/zij gaat doen
om herhaling te voorkomen. Het voorval wordt schriftelijk vastgelegd en
gecommuniceerd naar de ouders van alle betrokken leerlingen. Vrijwel altijd volgt er
een oudergesprek waarin een beroep op ouders gedaan om er aan bij te dragen dat
herhaling wordt voorkomen. De leerling blijft sowieso gedurende één pauze in de hal.
Afhankelijk van de situatie kunnen er andere, passende consequenties verbonden
worden aan het gedrag van de leerling5. Dit naar inzicht van de school.

Leerlingen mogen de etui die zij van school krijgen, vervangen door een eigen etui van een verglijkbaar formaat. Ook
mogen zij maximaal 5 items toevoegen aan de etui. Het geheel moet passen in de lade.
2 Het is aan het oordeel van de surveillant of dit de betreffende pauze is of de eerstvolgende pauze.
3 Bij voorkeur persoonlijk en/of telefonisch. Wanneer het meerdere leerlingen betreft kan de leerkracht er voor kiezen om
het voorval schriftelijk te communiceren naar ouders. Er worden dan geen namen genoemd.
4 In de groepen 1/2 zal eerst een gesprek met de leerkracht plaatsvinden. De directeur wordt daarover geïnformeerd.
Mocht dit gesprek niet afdoende zijn, dan zal daarna een gesprek tussen leerling en directeur volgen.
5 In uitzonderlijke gevallen zal, indien de school dat nodig acht, het protocol schorsing en verwijdering worden gehanteerd.

INFORMATIEAVOND 21 SEPTEMBER
In 2015-2016 is het Koersplan 2015-2019 geschreven. Inmiddels zijn we ruim een jaar aan het werk
geweest om de geformuleerde ambities te realiseren. Op 21 september vertellen we u graag waar
we nu staan en nemen we u mee in de ontwikkelingen die nog gaan komen. We hebben veel zin in
deze bijeenkomst en hopen dat u, ondanks dat het een drukke eerste schoolmaand is, in grote getale
komt. Tot de 21e!
OVERSTEEK KERKSTRAAT
Het schooljaar is weer begonnen. Dat betekent ook dat de brigadiers weer actief zijn bij de
oversteek. Het is van groot belang dat niet alleen al onze leerlingen maar ook u de afspraken en
signalen van het oversteken kennen. Vandaar dat we aan deze nieuwsbrief de belangrijkste signalen
toegevoegd hebben (zie bijlage). Laten we met elkaar het oversteken zo veilig mogelijk maken.
LUIZENCONTROLE
Iedere eerste woensdag na een schoolvakantie is er luizencontrole op school. Wilt u er aan denken
om uw kind op de betreffende woensdagen zonder gel en ingewikkelde creaties naar school te laten
gaan? Dat maakt het controleren een stuk makkelijker.
Note: ivm de beschikbaarheid van hulpouders, is de controle van 30 augustus verplaatst naar 6
september.

