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Wat
STAKING
19.30 Thema avond (VEILIG THUIS)
STUDIEDAG – Alle groepen zijn vrij
1e Rapport mee naar huis
Vanaf vandaag kunt u zich inschrijven voor het rapportgesprek
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Alle kinderen mogen hun schoen zetten
Heel de Bongerd bakt!
Sintviering
STUDIEDAG – Alle groepen zijn vrij

STAKING 6 NOVEMBER
Afgelopen vrijdagmiddag werd plots bekend gemaakt dat er een onderhandelaarsakkoord lag en dat
de staking van 6 november van de baan was. Gedurende het weekend is gebleken dat het dit
akkoord vanwege een gebrek aan structurele investeringen, onvoldoende draagkrachtig is. De
Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft haar standpunt als gevolg hiervan gewijzigd en opnieuw
opgeroepen om te staken. Tijd voor overleg op school, binnen Optimus, over de meest recente
ontwikkelingen is er nog niet geweest. Voor u betekent dat, dat eerder gecommuniceerd besluit om
te staken van kracht is. Voor meer informatie over de beweegredenen om te staken en de
consequenties van de staking voor u verwijzen we u naar de brief die we op 23 oktober verzonden.
THEMA AVOND 7 NOVEMBER
We ontvingen al diverse aanmeldingen voor de thema avond ‘Veilig Thuis’ maar er is plek voor nog
veel meer ouders. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een erg interessante avond te
worden. Mis het niet! Aanmelden kan via a.lucassen@optimusonderwijs.nl
BAKFIETSPROJECT
Cuijk Beweegt voorziet op maandagmiddag in naschools sporten op het schoolplein. De gemeente
wil hiermee kinderen stimuleren om nog meer te bewegen. De activiteiten worden verzorgt door
professionals. Iedere week toveren zij nieuwe materialen uit hun bakfiets waarmee ze leuke spellen
verzorgen. Voor wie wil en kan …. De activiteiten om 14.30 uur. Aanmelden is niet nodig.
OUDERS GEZOCHT (HERHAALDE OPROEP)
Graag willen we met een stuk of 5-6 ouders om tafel die ons feedback willen geven over de wijze
waarop we extra ondersteuning voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen op school bieden.
Weet u wat we op school kunnen betekenen voor uw kind? Mist u informatie? Wat vindt u van wat
en hoe we dit doen? Heeft u positieve of negatieve ervaringen die u met ons wilt delen? Tips voor
verbetering? We horen het graag en nodigen u uit om op 21 januari met José Smits, intern
begeleider en Linda van Summeren, directeur, van gedachten te wisselen. Tijdstip: 8.45 – 10.00 uur.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via info@debongerdhaps.nl

LICHTBRIGADE
Afgelopen woensdag zijn weer heel veel fietsen gekeurd. De kinderen kregen ook weer wat tips mee
naar huis voor veiligere deelname aan het verkeer. Dank aan alle vrijwilligers die hielpen. Zonder
jullie was dit niet mogelijk geweest.

TAGS
Eveneens in kader van veiligheid, heeft de leerlingenraad tags geplaatst op het fietspad om fietsers
eraan te herinneren hun verlichting aan te zetten. Deze tags zullen na verloop van tijd weer vervagen
voor nu hopen we dat de reminder bijdraagt aan de veiligheid van schoolgaande kinderen en andere
verkeersdeelnemers.

SINTERKLAAS OP DE BONGERD
Graag speciale aandacht voor het nieuws vanuit de Sinterklaascommissie, want hij komt
binnenkort weer in het land. Wij gaan er op De Bongerd weer een gezellige tijd van maken.
De intocht van Sinterklaas is op 16 november in Apeldoorn. De kinderen en de leerkrachten
volgen de ontwikkelingen en de daarbij behorende verhaallijn van het Sinterklaasjournaal.
Zo wordt er, waar mogelijk, dagelijks naar het Sinterklaasjournaal gekeken. Er hangt in
iedere klas een heuse aftelkalender tot de dag dat Sint op de Bongerd komt en het
pakjesavond is.
Voor de intocht op zondag 17 november in Haps gaan de groepen 1 t/m 5 in de klas een
voordracht instuderen. De groepen 6 t/m 8 trekken op maandag 18 november lootjes en
maken een surprise. Het bedrag voor een cadeau is €3,Op donderdag 5 december komt Sinterklaas op bezoek en krijgen de kinderen van groep 1
t/m 5 een klein cadeautje en pakken de groepen 6 t/m 8 de surprises uit.
De groepen 1 t/m 8 mogen de schoen zetten in hun klas op woensdag 20 november.
Net als vorig jaar willen we een bakfestijn gaan organiseren:
“Heel de Bongerd Bakt 2.0”. Want wat is er nu leuker,
leerzamer, lekkerder en spannender dan zelf aan de gang
gaan met…..
Op woensdag 4 december gaan we dit bakfeest houden. Fijn
dat er al een aantal ouders/grootouders zich hebben opgegeven
om te komen helpen maar helaas hebben we nog niet genoeg
hulp om met de hele school te kunnen bakken. Wilt u ook
komen helpen reageer dan op de app van de klassenouders.
De kinderen van groep 1 t/m 7 worden door elkaar gehusseld en mogen een baksel gaan
verzinnen. Ieder bakteam (groepje kinderen) krijgt de basis ingrediënten: zoals zelfrijzend
bakmeel, bruine suiker, speculaas kruiden, melk, en boter. De kinderen van de bovenbouw
zullen daags van tevoren deze ingrediënten alvast afwegen en klaarzetten, zodat we snel aan
de slag kunnen. De bedoeling is dat alleen deze ingrediënten gebruikt worden om ’t deeg te
maken. Alle baksels worden dus op school bedacht en gemaakt! Maar …. hoe mooi zou het
zijn als we die nog zouden kunnen versieren met een en ander. Duik thuis eens even in uw
keukenkastje, vindt u iets leuks, dan mag u het meegeven naar school. Wij denken hierbij
aan smarties, nootjes of andere garneerspullen. Het is niet nodig om hiervoor extra dingen
aan te schaffen.
We gaan er een mooie dag van maken!
Op donderdagmorgen 5 december zal Sinterklaas hoogstpersoonlijk een bezoek aan onze
school brengen. Hij komt aan op ons voorplein. U bent hierbij natuurlijk van harte
uitgenodigd!
Tot ziens op 4 en 5 december! De Sinterklaascommissie

BRUSSENGROEP CUIJK (via de gemeente Cuijk)
Cursus voor broers en zussen van kinderen met AD(H)D en/of autisme.
EEN KIND MET AD(H)D EN/OF AUTISME KAN BINNEN EEN GEZIN ONBEDOELD EEN GROTE INVLOED
HEBBEN. HET KAN EEN BELASTING BETEKENEN VOOR DE OVERIGE GEZINSLEDEN, ZOALS BROERS EN
ZUSSEN. SPECIAAL VOOR BROERS EN ZUSSEN TUSSEN 8 EN 12 JAAR IS ER DE BRUSSENGROEP.
INHOUD VAN DE CURSUS In de bijeenkomsten komen verschillende thema’s aan bod:
➢ Kennismaking > Informatie over wat er met je broer of zus aan de hand is
➢ Psycho-educatie over de sterke en zwakke punten van je broer of zus > Hoe kun je met je
broer of zus omgaan?
➢ Hoe leg je uit aan anderen wat er met je broer of zus aan de hand is?
Naast het bespreken van het thema sluiten we elke bijeenkomst af met een spel. Kinderen krijgen
een werkmap voor mee naar huis. Soms zijn er huiswerkopdrachten aan de bijeenkomsten
verbonden.
PRAKTISCHE INFORMATIE De cursus bestaat uit vier of vijf bijeenkomsten. Voor ouders van de
deelnemende kinderen is er ook een groepsbijeenkomsten. Bij voldoende aanmeldingen geven wij
de startdatum en vervolgdatums van de cursus door. En bij interesse starten we ook een groep voor
andere leeftijden.
KENNISMAKINGSGESPREK Voor de start van de cursus is er een kennismakingsgesprek met de
cursusbegeleider. Daarin krijgen kinderen en ouders informatie over de cursus. Aan het eind van het
gesprek beslissen ouders of zij en hun kind meedoen.
KOSTEN EN AANMELDEN Hebben u en uw kind interesse in deze cursus? Of hebt u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer: 088-0161800 of via e-mail:
aanmelden@indigobrabant.nl. De cursus wordt door uw gemeente gesubsidieerd en is voor
deelnemers dus gratis.

INTOCHT SINTERKLAAS

Sinterklaas is druk bezig met het verzamelen van pakjes
en het bakken van pepernoten. Hij komt weer bijna in het
land en op zondag 17 november komt hij ook in Haps een
kijkje nemen. Om de sint en zijn pieten een warm
welkom te geven willen we hem met zo veel mogelijk
mensen verwelkomen. We verzamelen rond 13:45 met
zijn allen op het schoolplein en om 14:00 arriveert de
sint. Hierna starten we met de optocht.
Na afloop van de optocht gaan de groepen 1/2 naar de Posthoorn, de groepen 3/4
naar het Hops Kwartierke en de groepen 6/7/8 naar de Kuip. Groep 5 mag zelf
kiezen of ze naar het Hops Kwartierke of de Kuip gaan! Het programma is rond
16:30 afgelopen.
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat sinterklaas een fantastische dag heeft in
Haps! Hopelijk tot dan, Jeugd- en Jongerenraad, Haps.

