BONGERD ACTUEEL
Kerkstraat 7 – 5443 AA Haps

BELANGRIJKE DATA
Datum
6 oktober
13 oktober
14 oktober
22 oktober
25 t/m 29 oktober
3 november

Nr. 2 Oktober

schooljaar - 2021/2022

Wat
Start Kinderboekenweek "Worden wat je wil"
STUDIEMIDDAG. Vanaf 12.00 zijn alle kinderen vrij.
STUDIEDAG. Alle groepen zijn vrij.
13.15 - 14.00 BLINK! presentaties in de groepen 5 t/m 8.
HERFSTVAKANTIE
STUDIEDAG Alle groepen zijn vrij.

Woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek.
De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van “Worden wat je wil” waarbij kinderen alle
beroepen kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen over later. Beroepen als astronaut,
dokter of kok……kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun
idolen of helden: een bekende zangeres of voetballer.
Op de dag van de opening (woensdag 6 oktober) mogen alle kinderen, die dat leuk vinden, verkleed
naar school komen in het thema “Worden wat je wil”. Ze mogen verkleed komen in het beroep dat
ze leuk vinden of in het beroep wat ze later willen worden. We hebben dan ook podiumkunsten en
groep 1-2 (PP), 3, 5 en 7 zullen optreden. Dit is nog zonder aanwezigheid van ouders en/of andere
gasten.
Tijdens de Kinderboekenweek zullen kinderen elkaar gaan voorlezen (groep doorbrekend), zullen
leerkrachten dagelijks voorlezen en worden er boeken besproken/uitgelicht, die in het teken staan
van het thema “Worden wat je wil”.
De groepen 1 t/m 4 zullen een mooie tekening maken n.a.v. een van deze boeken.
De groepen 5 t/m 8 zullen een mooi verhaal schrijven n.a.v. een van deze boeken.

Bij de afsluiting op vrijdag 15 oktober wordt er bekend gemaakt wie van elke groep een gouden
penseel of een gouden griffel heeft gewonnen.
Verder kunnen de kinderen ook thuis al lekker in de stemming komen en met het liedje van de
Kinderboekenweek, van Kinderen voor Kinderen “Worden wat je wil” meezingen en meedansen.
En samen lezen of vertellen over beroepen is natuurlijk altijd leuk!
LERARENTEKORT NIJPEND
Het lerarentekort is op dit moment zeer nijpend. Ook in onze regio en binnen onze stichting is dat
goed merkbaar. Het aantal reacties op vacatures is nihil en de vervangerspool leeg. Mocht er
onverhoopt een leerkracht op onze school ziek worden dan is de kans groot dat kinderen thuis
moeten blijven. Het is zeer raadzaam om nu dan ook alvast te zorgen voor een vangnet thuis, mocht
een situatie als deze zich voordoen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het maken van
onderlinge afspraken met andere ouders (ieder een dag in de week), afspraken met opa’s en oma’s,
buren, oppas, etc..
KLASSENOUDERS
Ook dit schooljaar zijn er weer diverse ouders die hebben aangegeven de leerkrachten te willen
ondersteunen. Daar zijn we wederom dankbaar voor. In sommige groepen hebben zich nog nieuwe
ouders gemeld. Alle groepen beschikken daardoor weer over 2 klassenouders. Hieronder een
totaaloverzicht van klassenouders in de verschillende groepen.
Groep
1/2PP
1/2NK
3

Klassenouder
Sanne van den Bergh
Miranda Celen
Natalie Boumans

Ouder van ..
Cas & Noud
Isa & Stijn
Joris

Klassenouder
Ilse Nabuurs
Anke Erps
Heidij Kuipers

Ouder van ..
Sep & Fay
Lonne & Tess
Lars & Ivo

4
5
6
7
8

Diane van den Bosch
Maike Blom
Debbie Vloet
Maike Blom
Anke Hendriks

Teun & Stijn
Raf, Dae & Vic
Siem & Saar
Raf, Dae & Vic
Noek & Kick

Mieke Custers
Maaike Hermens
Rian Selten
Maaike Hermens
Mandy Nelissen

Imre & Jelte
Sil & Suus
Matz
Sil & Suus
Robin & Pascalle

KINDERPOSTZEGELACTIE GESTART

Woensdag 29 september is de 73e kinderpostzegelactie weer gestart. Kinderen van groep 8 gaan
langs de deuren voor het goede doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar projecten die kinderen helpen
om meer veerkracht te ontwikkelen. Dit omdat de coronacrisis een ingrijpend effect heeft gehad op
de levens van 1,5 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Meldingen over huishoudelijk geweld
namen toe, kinderen kregen meer te maken met armoede en thuisonderwijs. Hulpvragen gingen
vaker dan ooit over mentale problemen zoals eenzaamheid. De lange termijn gevolgen door het
abrupt wegvallen van schoolcontacten worden steeds meer zichtbaar. De kinderpostzegelactie wil
hier iets in betekenen en om die reden gaan leerlingen in heel Nederland de straat op.

COMMUNICATIE
Op de Bongerd zetten we meerdere media in om informatie naar ouders en anderen te
communiceren. Deze middelen hebben soms een overlap maar veelal zijn ze aanvullend op elkaar.
De tabel hieronder beschrijft de primaire doelstelling van ieder medium.
Medium
Bongerd Actueel

Website

MR / OR op de
website
Facebook
Classdojo
groepen 1 t/m 3*
Groepsmail en/of
classroom
groepen 4 t/m 7*
Classdojo groep
8*
Welkomsboekje

Persoonlijke mail
(telefoon)gesprek
Kennismakingsgesprek

Rapportgesprek
Klassenouder
OR

Doel
Achtergrondinformatie over
belangrijke, meestal
schoolbrede, initiatieven en
beleid carnaval, verkeersdag,
schoolafspraken, ..
Tweeledig:
1.Algemene informatie over
de school. Wie zijn we, wat
doen we?
2.databank. Formulieren,
beleidsdocumenten,
jaarplanner, ..
Delen van informatie
reglement, samenstelling,
notulen
Positieve beeldvorming
Ouders informeren over en
betrekken bij de activiteiten
in de groep
Ouders informeren over en
betrekken bij de activiteiten
in de groep
Inzicht geven in eigen
ontwikkeling. Stimuleren
positief handelen.
Ouders informeren over
belangrijke zaken bij start van
hun kind op school
Ouders informeren
betreffende hun kind welzijn,
welbevinden, ontwikkeling
Informatie delen tbv juiste
begeleiding plus het
bevorderen zelfinzicht en
eigenaarschap bij het kind
Bespreken ontwikkeling van
het kind
Werving voor groepsactiviteit
Werving voor schoolactiviteit

Frequentie
maandelijks

Zender
Directie

Ontvanger
Ouders en
ketenpartners

24/7 te
raadplegen

Directie

1.externen
2.ouders

Minimaal na
iedere
vergadering
Bescheiden, dit
o.a. vanwege AVG
Minimaal 1 keer
per week

Secretaris MR /
OR

Ouders

Team

Inwoners Haps

Groepsleerkracht

Ouders met een
kind in de groep

Minimaal 1 keer
per week.

Groepsleerkracht

Ouders met een
kind in de groep

Minimaal
wekelijks

Groepsleerkracht

Kinderen in de
groep

Eenmalig bij
kennismakingsgesprek met de
leerkracht
Op inschatting
van de leerkracht

Leerkracht groep
1/2

Ouders
aangemelde
leerlingen

Groepsleerkracht,
intern begeleider,
directeur
Kind en ouders

Ouders

Leerkracht

Ouders

Klassenouder
OR

Ouders
Ouders

1 keer per jaar bij
aanvang
schooljaar
3 keer per
schooljaar
Bij activiteit
Bij activiteit

Leerkracht

*Op de Bongerd maken de leerkrachten van groep 1 t/m 3 gebruik van de Classdojo om u te
informeren over het reilen en zeilen in de groep. Vanaf groep 4 vinden we het belangrijk dat
leerlingen, meer dan in de voorgaande groepen, thuis zelfstandig vertellen wat er op school gebeurt.
Omdat ouders nu minder de school in komen, versturen we wekelijks een update over waar in de
groep aan gewerkt is en wordt in de groepen 4 t/m 7. In groep 8 gebruiken we naast het
communicatiekanaal van Classdojo de functie om goede inzet van leerlingen inzichtelijk te maken
voor ouders. Dit, omdat we merken dat wanneer de pubertijd intreedt, kinderen vaak meer aandacht
hebben voor wat niet goed ging, dan wat wel. Door de positieve zaken voor het voetlicht te brengen,
werken we aan een betere beeldvorming van en groter zelfvertrouwen bij de kids.

NIEUWSTE BESLISBOOM
Met ingang van 20 september geldt de onderstaande beslisboom. Wij continueren de richtlijnen die
in augustus gecommuniceerd zijn t/m de herfstvakantie.

IM IN ACTIE
De gemeente Cuijk heeft het project IM in Actie, een éénmalige subsidie toegekend van €10.000. Dit
project beoogt kinderen die een zetje in de rug kunnen gebruiken op een fijne manier steun en
zelfvertrouwen te geven. Mocht u denken: dat is interessant voor mijn zoon of dochter, meldt u zich
dan aan voor de startbijeenkomst op 19 of 22 oktober.

BAKFIETSPROJECT CUIJK BEWEEGT
In de gemeente Cuijk zijn 11 basisscholen die
verdeeld zijn over de dorpen in de gemeente Cuijk:
Cuijk, Haps, Vianen, Beers en St. Agatha. In 2016 is
het Bakfietsproject gestart, met als doel, om
kinderen na schooltijd in de dorpen/wijken te
activeren om te gaan bewegen. Het project is weer
gestart op 22 september (week 38). De promotie is
gedaan vanuit het Sjors Sportief boekje. Kinderen kunnen zich aanmelden via de website van Sjors
Sportief om deel te nemen aan de activiteit maar ‘gewoon’ aanlopen is vaak ook mogelijk.
Www.sjorssportief.nl
De Bakfiets is in de even weken op dinsdag op het schoolplein van 14:30 – 15:30 uur

KINDMONITOR 0 t/m 11 JAAR
De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een uitnodiging verstuurd naar ruim 35.000 ouders
van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar om de Kindmonitor in te vullen. De vragen uit deze
enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heeft u een
uitnodiging ontvangen maar de monitor nog niet ontvangen, doe dan a.u.b. mee, uw mening telt!
Meer informatie en een kort filmpje is te vinden vinden op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant

Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin
Schrijf nu in want vol = vol!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op deze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden.

Voor wie?
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Ook voor kinderen met dyslexie.

Wanneer is de typecursus?
Startdatum: maandag 4 oktober 2021
Lestijd: 14:30 tot 15:30 uur
Leslocatie: RKBS De Bongerd, Kerkstraat 7 5443 AA HAPS

Prijs 185 euro (incl. examen)
Waarom blind leren typen?
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en
kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind
onder begeleiding leert typen van een type-coach.

De klassikale cursus van de Typetuin
•
•
•
•
•
•

Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.
De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door.
Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.
Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. Liever
nog wat langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar
eigen leerproces.

Wat heb je thuis nodig? Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding.
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin.

Aanmelden
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start. Vol = Vol. Schrijf dus snel in.

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.

Met vriendelijke groeten, Team van de Typetuin

Hoe motiveer je jouw kind om zich in te zetten op school?
De zomervakantie is voorbij: tijd om naar school te gaan. Veel kinderen moeten even wennen aan
het ritme. Helemaal niet gek, want ook ouders hebben er last van. Maar wat als het voor jouw kind
moeilijk blijft om in beweging te komen voor school? Wij geven tips om hem of haar te motiveren.
Je kind enthousiasmeren voor iets dat hij of zij liever niet doet kan ontzettend lastig zijn. De
oplossing? Focus op intrinsieke motivatie. Dit is de motivatie die vanuit je kind zelf komt, waardoor
hij of zij iets doet uit eigen wil. En niet omdat een ander het vraagt.
Jouw kind is uniek
Iedereen is anders en juist dat maakt mensen mooi. Realiseer je dat dit ook voor kinderen geldt. Ga
in gesprek en toon interesse. Welke talenten en ambities heeft je kind? Richt je hierop en moedig
hem of haar aan om te ontdekken wat hij of zij leuk vindt. Zoek daarnaast tijdens het maken van
huiswerk naar de meest passende leerstijl. Zo neemt de een informatie op door te luisteren en heeft
de ander meer baat bij visuele lesstof.
Schouderklopjes
Stimuleer optimisme en doorzettingsvermogen door complimenten te geven en inzet te waarderen,
ook wanneer je kind geen gewenste resultaten behaalt. Door te laten merken dat falen niet erg is,
maak je duidelijk dat tegenslagen erbij horen. Geef tot slot het goede voorbeeld en laat zien hoe jij
jezelf motiveert.
Vragen staat vrij
Heb je vragen over het stimuleren van de intrinsieke motivatie van je kind? Of andere vragen over
opgroeien? Stel ze aan het CJG via telefoon of e-mail.

