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BELANGRIJKE DATA
Datum
12 oktober
16 – 20 oktober
25 oktober
30 oktober
1 november
6 november
8 november

Wat
18.00 – 19.00 Kinderboekenmarkt
HERFSTVAKANTIE
Luizencontrole
9.30 – 10.00 Kleinkunst groepen 1/2 en 3 (speellokaal)
Thema avond
ALLE GROEPEN VRIJ ivm studiedag
Lichtbrigade dag

8 NOVEMBER: LICHTBRIGADE DAG
Goede fietsverlichting is enorm belangrijk in deze donkere dagen en daarom
schenken we daar ook op de Bongerd aandacht aan. Dit doen we in de groep
tijdens de verkeersles maar ook middels een controle van de fietsverlichting.
Op woensdag 8 november van 9.00 – 12.00 uur komt fietsenmaker Thijs
Hendriks uit Wanroij de verlichting controleren van alle fietsen van de
kinderen uit groep 5 t/m 8. Kinderen uit groep 1 t/m 4 mogen hun fiets
meebrengen als ze willen maar dat is niet verplicht. Kleine dingen zullen
meteen gerepareerd worden. Grotere mankementen zullen genoteerd
worden op een checkkaart, die uw kind mee naar huis krijgt.
We zoeken nog (groot)ouders die deze ochtend willen meehelpen om kleine reparaties aan de fiets
uit te voeren? Ook zou het fijn zijn als er nog een ouder bij is om de checkkaart in te vullen. U kunt
zich hiervoor opgeven bij de verkeerswerkgroep door een mailtje te sturen naar
m.custers@optimusonderwijs.nl of p.aarts@optimusonderwijs.nl
Denkt u eraan dat uw kind op woensdag 8 november de fiets mee naar school neemt?
De Verkeerswerkgroep
OUDERBIJDRAGE
In de bijlage vind u de brief voor de jaarlijkse ouderbijdrage.
Een spoedige betaling scheelt de Ouderraad en school veel werk . Alvast bedankt.
KLEINKUNST
Op maandag 30 oktober vindt de eerste editie van Kleinkunst plaats. Koetje Boe, K’nijntje, De jongste
kinderen van de Klimboom en de Bongerd geven dan een optreden in het speellokaal van de school.
Ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes zijn van harte welkom!
RECTIFICATIE
In de vorige Bongerd Actueel was een foutje geslopen. De laatste editie van podiumkunsten van dit
schooljaar moet 26-6 zijn ipv 26-7.

BOEKENMARKT
Op 12 oktober is er weer een boekenmarkt. Na het grote succes van afgelopen jaar, hebben we
besloten ook dit schooljaar de boekenmarkt weer te organiseren. Van 18.00 tot 19.00 uur is deze
‘winkel voor één uur’ weer open. Kinderen die hebben meegedaan aan het boeksparen, krijgen hun
waardebon ’s middags mee naar huis en kunnen deze ‘s avond verzilveren. Alle anderen kunnen
natuurlijk eveneens lekker shoppen. BSO De Klimboom zal ook dit jaar weer twee
voorleesmomenten verzorgen. Nieuw dit jaar is de activiteit die Koetje Boe verzorgt. Nog even
geheim maar bijzonder leuk! Alle kinderen (0-13 jaar) die de boekenmarkt bezoeken, dingen mee
naar mooie prijzen die beschikbaar gesteld zijn door de Readshop in Cuijk. Houdt u er rekening mee
dat er contant afgerekend moet worden? Pinbetalingen zijn niet mogelijk.
1 NOVEMBER: THEMA AVOND
Op woensdag 1 november organiseren wij wederom een interessante thema avond. Ditmaal over
klimaatadaptatie, groen/blauwe schoolpleinen en de belangrijke functie van de natuur, spelen en
beleven voor kinderen. Gastspreker op deze avond is Ingrid Langenhoff. Ingrid is als procesmanager
en ontwerper zeer ervaren in dit thema. Zij onderneemt continu initiatieven voor een duurzamere
leefomgeving. Daarbij verbindt ze beleid met uitvoering. Op dit moment verkent Ingrid samen met
diverse partijen, waaronder ook de BSO, de peuterspeelzaal en de school, de realisatie van een meer
groen/blauw schoolplein waarin de elementen van spelen/beleven en een weerbestendig
schoolplein op elkaar worden afgestemd.
Datum: 1 november 2017
Aanvang: 19.30 uur
Eindtijd: 21.00 uur
(Inloop: 19.15 - 19.30 uur)

Locatie: Basisschool de Bongerd
Voor wie: (groot)ouders van de kinderen op de Bongerd, De Klimboom, Koetje Boe en/of K'nijntje.
U kunt zich voor 23 oktober aanmelden bij info@debongerdhaps.nl. We zien u graag op 1 november!
OUDERHULP
Aan het begin van het schooljaar hebben we onder alle ouders een inventarisatie gehouden voor
mogelijke ouderhulp. De respons was groot. Eenieder hartelijk dank daarvoor! Inmiddels zijn de
klassenouders alweer geïnstalleerd en actief, heeft de Ouderraad een overzicht ontvangen van
ouders die, als dat nodig mocht zijn, willen helpen bij de OR activiteiten en zijn ook de coördinatoren
van het brigadieren en de luizencontrole voorzien van een lijst. Via de groepen zijn ook reeds diverse
ouders benaderd voor de activiteiten aldaar (denk aan flitsen, rijden, etc..). Voor alle duidelijkheid: u
krijgt geen bevestiging naar aanleiding van uw respons. Als er hulp nodig is, wordt er ter zijner tijd
contact net u opgenomen. Soms via groepsleerkracht, soms via de OR, de directie of coördinatoren.
Mocht u alsnog ergens aan willen sluiten, wees welkom. Heeft u (na een tijd) niets gehoord en
verbaast u dat? Loopt u dan even naar binnen en vraag het na. Kan natuurlijk zijn dat wij iets over het
hoofd gezien hebben.
PUBLICATIES OP DE WEBSITE
Begin dit schooljaar zijn er weer diverse nieuwe publicaties. Denk aan de schoolgids, het jaarverslag,
het jaarplan, …. U kunt deze publicaties inzien via onze website: www.debongerdhaps.nl
21-9 INFORMATIE AVOND SCHOOLONTWIKKELING
De reacties op de informatie avond van 21 september waren erg positief. Ouders gaven aan dat het
fijn was om, in nog geen uur tijd, geïnformeerd te worden over de meest wezenlijke ontwikkelingen
die er op school spelen. Ook was er breed steun voor de keuzes die er gemaakt zijn. Was u
verhinderd maar bent u wel geïnteresseerd in de schoolontwikkeling, bekijkt u dan de powerpoint
die is meegestuurd.

HEEL DE BONGERD BAKT
Heel De Bongerd bakt komt er weer aan. Dat zal plaats vinden op maandagochtend 4 december. We
zijn op zoek naar 30 hulpouders. U kunt zich alvast opgeven door een mail te sturen naar
c.broekmans@optimusonderwijs.nl Nadere informatie over Heel De Bongerd Bakt volgt.
LEDEN OUDERRAAD SCHOOLJAAR 2017-2018

Monique Broeren, leerkracht in OR

Monique den Brok, voorzitter OR
Sintcommissie, Schoolfotograaf

Maries Hesen
Commissie Schoolvoetbal

Maike Joosten
Commissie Koningspelen/Sportdag

Maaike Hermens
Kerstcommissie, Versiercommissie

Claudia
Nabuurs,
Versiercommissie

Joyce Hendriks,
Sintcommissie, Schoolreiscommissie

Jessie Weijers, Secretaris OR
Schoolfotograaf, Commissie Pasen
Rianne de Bruijn,
Schoolreiscommissie,
Commissie Koningspelen/Sportdag
John de Haas
Penningmeester OR, commissie Carnaval

Alle OR-leden organiseren tevens jaarlijks de Bongerddag.

De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders en leerkracht, die door het schooljaar heen
diverse activiteiten voor de leerlingen organiseren. De OR vergadert 1 keer per 6 tot 8 weken in de
teamkamer van school. De activiteiten die de Ouderraad organiseert zijn:
- Sinterklaas
- Kerst
- Carnaval
- Schoolvoetbaltoernooi (ondersteuning van organisatie )
- Schoolreis (1 x per 2 jaar)

- Schoolfotograaf
- Pasen
- Koningsspelen/Sportdag
- Bongerddag (deze dag of periode heeft ieder jaar een andere invulling)
Voor de organisatie van de activiteiten zijn commissies gevormd. In deze commissies zitten naast
leden van de OR ook vele andere gemotiveerde ouders en leerkrachten, die met z’n allen hard
werken om alles mogelijk te maken. De OR-activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. Deze
wordt ook door de Ouderraad geïnd. De ouderbijdrage is vrijwillig, uiteraard hoopt de Ouderraad
dat iedereen hieraan wil bijdragen om alle activiteiten mogelijk te maken.
Op het bord in de centrale hal van school is te vinden wie in de Ouderraad zitten. De notulen van de
vergadering worden hier ook opgehangen. Deze informatie is ook op de website van school te
vinden. We zijn er voor alle kinderen. Mochten ouders vragen, tips of ideeën hebben, horen we deze
uiteraard graag. Spreek ons aan of stuur een berichtje naar or-bongerdhaps@optimusonderwijs.nl!
LEERLINGPERSBUREAU
Ook in het nieuwe schooljaar zal ons leerlingpersbureau weer actief zijn. Onze eerste twee
bijeenkomsten zitten er weer op en vanaf november kunt u weer op flitsende stukjes van onze
razende reporters rekenen. De overstap van Jaella en Thijmen naar het VO plus het feit dat de
zittingstermijn van twee jaar voor Yarno en Esmée verstreken was, betekende dat er maar liefst vier
nieuwe persmuskieten geworven moesten worden. We zijn er trots op te kunnen melden dat Roos
Janssen en Sara de Vos uit groep 5 en Tygo Jaspers en Bas Zeelen uit groep 8 uit meerdere
kandidaten gekozen zijn en het leerlingpersbureau gaan versterken. Dit schooljaar wordt het
leerlingpersbureau begeleidt door onze nieuwe collega: Niki Elevelt.

Yarno en Esméé: ontzetten bedankt voor
jullie mooie verhalen en enthousiaste
bijdrage. We gaan jullie originaliteit,
creativiteit, gezelligheid en rust missen.

5 OKTOBER: LANDELIJKE STAKING PO
Afgelopen donderdag zaten de deuren van onze school dicht. We staakten. We zijn dankbaar voor de
steun die veel ouders uitspraken. De opkomst in Den Haag was groot. 90 % Van de scholen in
Nederland was gesloten. Bijna 60.000 leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel,
schoolleiding en (PABO) studenten waren in het Zuiderpark om te demonstreren voor een beter
salaris en minder werkdruk. Ook vanuit de Bongerd waren er veel collega’s aanwezig. Wij hopen dat
de zichtbaarheid van zovelen, de politiek zal aanmoedigen meer middelen beschikbaar te stellen
zodat onze leerlingen en uw kinderen nog beter onderwijs geboden kan worden.
POPPENKAST
Tijdens de kinderboekenweek organiseert Biblioplus op woensdag 11 oktober van 14.30 tot 15.30
een poppenkastvoorstelling in de bibliotheek in Haps. Kom je ook?
Zwem mee met de Cuijkse Zwem4daagse!
Beleef veel plezier in en om het water in de herfstvakantie (16 t/m 20 oktober)! Neem gerust je
familie, buren, vrienden of hele schoolklas mee!
De Zwem4daagse staat voor:
 4 (of 5) dagen zwemplezier
 250 of 500 meter per dag
 Prestatie medaille als je 4 dagen gezwommen
hebt
 Leuke activiteiten rond en in het zwembad
 Dagelijks van 7.00-8.00 en 19.00-21.00 uur
 Als afsluiting een loterij met leuke prijzen
Inschrijven kan online via www.zwem4daagse.nl of bij de kassa op de dag zelf. Een ticket kost €8,00.
Bij voorinschrijving online ontvangt iedere deelnemer 2 gratis loten.
Tot in de herfstvakantie?!

