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BELANGRIJKE DATA
Datum
9 november
13 november
16 november
18 november
26 november
3 december
4 december

Wat
Intekenlijst rapportgesprekken groep 3 t/m 8 digitaal beschikbaar
Groepen 3 t/m 8 rapport mee naar huis
Rapportgesprekken groep 3 t/m 8
Rapportgesprekken groep 3 t/m 8
Studiedag. Alle groepen zijn vrij
Heel de Bongerd Speelt!
Sintviering

LICHTBRIGADE
Afgelopen week kwam de lichtbrigade weer in actie. Dit jaar geheel verzorgd door groep 8
die belangrijke kennis over ‘Hoe veilig op je fiets aan het verkeer deel te nemen’ overbracht
aan de kinderen in de groepen 4 t/m 7. Alle leerlingen in die groepen kregen een
“Fietscheck”-kaart mee naar huis waarmee ze, samen met u, hun fiets op een aantal
wezenlijke punten konden controleren. Velen leverden de kaart alweer in bij de leerkracht in
ruil voor een oké sticker. Deze actie loopt nog t/m volgende week.
ZET JE LICHT AAN
Gezien worden in het verkeer. O zo belangrijk om veilig op de gewenste plek van
bestemming te komen. Iedereen weet het, en ook iedereen vergeet het weleens. Om je er
aan te herinneren, spoot de leerlingenraad een reminder op heel wat plekjes om de school.
Handig!

SFEER OP SCHOOL
Nu zomaar even binnenlopen er niet meer in zit een paar plaatjes van enkele mooie dingen
die op school gebeuren. Podiumkunsten, BLINK! Presentaties, buitenspelen, binnen
(spelend) leren, het plein bladvrij maken, biebbezoek.

OUDERRAADPLEGING
De informatieavonden van groep 1 t/m 3 en 8, in september vonden online plaats. Om dit
vorm te geven gingen de leerkrachten van de betreffende groepen aan de slag met
verschillende opties. Na de nodige extra uurtjes voorbereiding, grasduinen in nieuwe
programma’s, geluidschecks, enz. kon de informatieoverdracht daadwerkelijk plaatsvinden.
Via een ouderraadpleging weten we inmiddels dat een online informatie wel handig is (geen
oppas nodig, kijken wanneer je daar tijd voor hebt, terugkijken als je iets niet goed begrijpt
en een kortere presentatie) maar dat de veruit de meesten van u de voorkeur geeft aan een
informatie avond op locatie vanwege het persoonlijk contact met de leerkracht en andere
ouders.
SUBSIDIE LEERACHTERSTANDEN
De minister heeft de door ons aangevraagde subsidie gehonoreerd. In de komende weken
zullen we ouders wiens kind in aanmerking komt nader informeren over de wijze waarop
deze naschoolse ondersteuning georganiseerd wordt.
MEUBILAIR VOOR EEN GOED DOEL
Binnenkort maakt ons oude kleutermeubilair plaats voor nieuw. Mocht u een goed doel
weten dat geïnteresseerd is in het ophalen van het meubilair (tafels en stoeltjes, alles in 1
keer), laat u het ons dan weten. Als de spullen nog een tweede leven elders kunnen krijgen,
geven we ze graag door.

SINTERKLAAS
In een jaar vol onzekerheid is er één ding dat gelukkig
nooit verandert: de Sint wordt weer een jaartje ouder!
Achter de schermen is de Sinterklaascommissie al druk
bezig om een gezellig feest te plannen. Het blijkt nog
best een klus om een Corona-proof viering te
organiseren, maar we realiseren ons telkens weer dat
het voor de kinderen hoe dan ook een bijzondere dag
wordt (Sint is immers heilig) en dat kinderen vaak
flexibeler omgaan met veranderingen dan wij,
volwassenen. We hebben er daarom alle vertrouwen in
dat het een onvergetelijke dag gaat worden!
In de bijlage vinden jullie de aftelkalender die wij gebruiken op school, wellicht kunnen jullie
hier thuis ook een mooie plek voor vinden! We houden natuurlijk nog een slag om de arm,
omdat er in de tussentijd nog het een en ander kan veranderen in verband met de
pandemie. Hier zullen we jullie dan zo snel als mogelijk van op de hoogte brengen. Wij willen
jullie vragen om de informatie nog even niet te delen met je kind(eren), omdat wij sommige
dingen op een ludieke manier op school zullen aankondigen en omdat we het fijn vinden dat
alle kinderen op hetzelfde moment dezelfde informatie krijgen. Een korte toelichting op de
activiteiten:
Sint in Nederland
Zoals jullie weten komt de Sint dit jaar aan op een onbekende plek in Nederland en zal er
geen Hapse intocht zijn. De groepen van de onderbouw bereiden dus geen optreden voor
tijdens de intocht voor.
Lootjes trekken
De ouders van leerlingen in groep 6 t/m 8 krijgen komende week via de mail informatie over
de surprises.
Schoen zetten
Op dinsdag 24 november mogen alle kinderen de schoen zetten op school. De kinderen
vinden op woensdag voorverpakt snoepgoed in hun schoen. Tenminste, als ze mooie liedjes
gezongen hebben
Heel de Bongerd speelt
We vinden het ontzettend jammer, maar vanwege de huidige maatregelen kan Heel de
Bongerd bakt dit jaar niet doorgaan. We maken er nu op een andere manier een gezellige
dag van, door ’s middags samen spellen te spelen. We mixen de leerlingen van groep 1 t/m 4
en de leerlingen van 5 t/m 8 en maken groepjes van 4 à 5 leerlingen. We kiezen voor de
scheiding tussen onder- en bovenbouw, omdat niet alle spellen voor alle leeftijden even leuk
zijn. Alle kinderen mogen op 3 december1 spel meenemen naar school. Fijn als u uw kind
kunt helpen om een spel uit te zoeken dat niet al te ingewikkeld is (dus misschien een alom
bekend spel of een spel dat je kind zelf goed uit kan leggen), dat niet al te lang duurt en dat
met minstens 4 spelers gespeeld kan worden.

Sint op school
Zoals het er nu uitziet, kunnen we de Sint op 4 december verwelkomen op school. Gelukkig
maar! Logischerwijs lopen sommige dingen wel anders dan andere jaren. Zo zijn er minder
Pieten, zodat de volwassenen onderling voldoende afstand kunnen houden. Ook ziet de
aankomst van de Sint er anders uit. We zorgen er nog steeds voor dat de Sint met zijn gevolg
op een ludieke manier bij de Bongerd aan komt, maar in tegenstelling tot andere jaren is dit
magische moment dit jaar alleen bedoeld voor de leerlingen. De kinderen starten net als
andere dagen bij hun leerkracht op het schoolplein en we willen u met klem vragen om na
het brengen van uw kind(eren) meteen weer te vertrekken en om niet te blijven om de Sint
welkom te heten. Natuurlijk zullen we u een sfeerimpressie geven van beide bijzondere
dagen, zodat het voelt alsof u er toch een beetje bij was. Laten we samen duimen dat het
volgend jaar weer kan!

Gezocht: vernieuwende buitenschoolse
activiteiten voor kwetsbare jeugd
Ieder kind moet een zo optimaal mogelijke kans krijgen om gezond en veilig op te groeien, en kwaliteiten te
ontwikkelen voor een zelfstandig leven. Het preventief jeugdbeleid van de gemeente is gericht op het
versterken van de opgroei-omgeving van kinderen, zodat zij in een later stadium beter op eigen benen
kunnen staan en minder snel zijn toegewezen aan specialistische jeugdhulp. Het beleid richt zich onder
andere op de leefwereld van het kind buiten thuis en school/opvang om. Deze leefwereld heeft namelijk ook
een pedagogische functie. De gemeente daagt verenigingen en maatschappelijke organisaties uit om
effectieve en bij voorkeur vernieuwende buitenschoolse activiteiten aan te dragen om de kwetsbare jeugd in
onze gemeente te versterken. Deze oproep wordt gedaan in het kader van de nieuwe subsidie
‘Innovatieregeling Versterken Kwetsbare Jeugd’.
Er wordt gezocht naar buitenschoolse, groepsgerichte activiteiten en/of projecten dichtbij huis. Het initiatief
moet zich richten op kinderen en jongeren tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Cuijk, met de focus op
kwetsbare kinderen en jongeren. Hoe de activiteit er precies uit komt te zien is aan de aanvrager(s). Het
initiatief dient bij te dragen aan het voorkomen van specialistische jeugdhulp. Om dit expliciet te maken dient
het initiatief ten minste de volgende resultaten te beogen. Hiervan is bewezen dat deze bijdragen aan het
versterken van kwetsbare jeugd:
•

Het tot stand komen van een verbinding tussen kinderen en hun omgeving (andere kinderen en
volwassenen, bijv. in de buurt) die bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie van de kinderen in de
samenleving;
• Het stimuleren van pro-sociale normen en positief gedrag van kinderen;
• Het in contact komen met volwassenen en andere kinderen die aanmoedigen en ondersteunen bij het
ontwikkelen van talenten en vaardigheden;
• Het vergroten van zelfvertrouwen van kinderen.
Uiteraard is het de bedoeling dat de kinderen/jongen kosteloos kunnen deelnemen.

Aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend van 12 oktober tot en met 22 november 2020 via het digitale
aanvraagformulier op www.cuijk.nl/versterkenkwetsbarejeugd. Op deze pagina vindt u eveneens de
voorwaarden van de subsidieregeling. Uw aanvraag moet in ieder geval vergezeld zijn van:
•

Een volledige beschrijving van het initiatief waarvoor de subsidie wordt aangevraagd waarbij naast de
inhoud van het initiatief beschreven wordt hoe de doelgroep bereikt gaat worden en hoe de gewenste
effecten meetbaar gemaakt worden.
• Een financieringsoverzicht of begroting met betrekking tot het initiatief.
• Vermelding van het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Procedure
Eind 2020 worden de initiatieven beoordeeld en worden de bedragen (al dan niet) toegekend. De aanvragers
ontvangen hierover een brief. Initiatieven die doorgang vinden, worden na één jaar geëvalueerd. Bij een
positieve evaluatie is een tweede toekenning eind 2021 mogelijk voor het opnieuw uitvoeren/vervolgen van
het initiatief.
Vragen
Heeft u vragen over de Beleidsregel Subsidie Innovatieregeling Versterken Kwetsbare Jeugd? Mail dan naar
gemeente@cuijk.nl t.a.v. Marieke Bosch, beleidsmedewerker Sociaal Domein, of bel naar 0485 396 600.

Samen kom je verder
Opvoeden en opgroeien

Hoe blijf je in balans in deze bijzondere tijd?
De impact van de coronacrisis is groot. Veel speelt zich tegenwoordig thuis af. Je kinderen kunnen
anders reageren. Je moet vaak schakelen, bijvoorbeeld als je kind niet naar school mag. En
misschien maak jij je ook zorgen. Om de mensen in je omgeving bijvoorbeeld. Hoe blijf je als ouder
in balans in deze tijd?
Het coronavirus vraagt telkens opnieuw om afstemming. Want wat is toegestaan en wat niet? Hoe
kun je het beste thuiswerken met kids om je heen? Natuurlijk, je mag af en toe best even balen.
Probeer de situatie wel te omarmen. Wedden dat je jezelf beter voelt als je kijkt naar wat er wel kan?
Overleg met je leidinggevende hoe je jouw werk kunt indelen. Neem af en toe tijd voor jezelf.
Kortom: doe wat je (aan)kan.
Oog voor partner en kinderen
Naast oog voor jezelf is het net zo belangrijk je partner en kind(eren) in de gaten te houden. Praat
regelmatig met ze over deze periode. Geef ze alle ruimte om hun gevoelens onder woorden te
brengen. Heb je oudere kinderen? Leg ze uit waarom de maatregelen nodig zijn en inspireer ze om
zich hieraan te houden.
Qualitytime
Weet je dat deze periode ook iets positiefs brengt? Je krijgt alle kansen om veel tijd door te brengen
met je gezin. Maak een leuke boswandeling in deze herfstachtige periode met je kinderen. Bak
samen cupcakes. Of kijk een leuke familiefilm. Ben je inspiratieloos? Op internet staan talloze tips
voor activiteiten.
Vragen staat vrij!
Heb je vragen over het ouderschap in coronatijd? Of andere vragen over opgroeien? Stel ze aan het
CJG via 0485 – 39 66 66 of info@cjglandvancuijk.nl.

