BONGERD ACTUEEL
Kerkstraat 7 – 5443 AA Haps

Nr.4 december

schooljaar - 2019/2020

BELANGRIJKE DATA
Datum
10 december
13 december
20 december
20 december
23 december
8 januari
11 januari

Wat
19:30 MR vergadering
Paarse vrijdag
Kerstviering
13:15 – 14:15 Podiumkunsten
KERSTVAKANTIE (23-12 t/m 3-1-2020)
Luizencontrole
9:30 – 12:30 Kluszaterdag

PAARSE VRIJDAG
Kunnen en mogen zijn wie je bent, dat is de boodschap die de leerlingenraad wil uitdragen naar ieder
kind, iedere volwassene. Daarom hebben zij alle leerlingen van de Bongerd gevraagd om op vrijdag
13 december mee te doen met paarse vrijdag door op die dag iets paars te dragen. Ter promotie van
de dag maakte de leerlingenraad een filmpje en posters. Bij de deze de oproep aan alle ouders om
paarse vrijdag een warm hart toe te dragen en uw kind te helpen herinneren om op vrijdag iets paars
te dragen. U mag natuurlijk zelf ook iets paars uit de kast halen en zo deze boodschap een warm hart
toe dragen.
WIJZIGING GROEPSLEERKRACHT GROEP 3
Vanaf 4 december geeft Monique Broeren op woensdag en donderdag les groep 3. Monique gaf tot
op heden op woensdag en donderdag geen les vanwege studieverplichtingen. Zij is echter tot de
conclusie gekomen dat de studie niet passend is. Haar besluit om met de studie te stoppen, betekent
dat zij weer inzetbaar is op school. De inzet van Inge van Duynhoven komt voort uit de
vervangingsbehoefte vanwege de studieverplichtingen van Monique en Caroline. Nu Monique de
studie niet meer volgt, vervalt deze vervangingsbehoefte. De kinderen van groep 3 hebben op een
fijne manier afscheid kunnen nemen van juf Inge en inmiddels vormt Monique samen met Caroline
een duo in groep 3. Voor Inge betekent dit dat zij weer op andere scholen in de vervanging ingezet
zal worden. Wij wensen daar Inge veel plezier in en danken haar voor haar inzet op en betrokkenheid
bij de Bongerd.
INLOGGEN THUIS – ZEER ONVERSTANDIG
Sinds afgelopen jaar is alle software die we op school gebruiken webbased. Dat betekent dat
inloggen vanaf een andere plek dan op school mogelijk is. In de afgelopen periode constateerden we
dat een aantal ijverige kinderen, thuis aan de slag ging. Tenzij de leerkracht andere afspraken maakt
met u en uw kind, is dat echter absoluut niet de bedoeling. Het risico is namelijk dat kinderen met
materie aan de slag gaan voordat zij instructie gehad hebben. Dat betekent dat de foutkans bij
verwerking hoger ligt en de weergave in het program niet het daadwerkelijke kunnen van uw kind
laat zien. Uw kind krijgt dan niet de begeleiding op school die hij/zij nodig heeft.

THEMA AVONDEN
Tot onze grote spijt was het aantal aanmeldingen voor de thema avond van 7 november zeer gering.
Zo gering dat we besloten de avond te annuleren. Een aantal ouders heeft laten weten dit erg
jammer te vinden. We constateren echter wel dat het aantal ouders dat de thema avonden bezoekt
(10-20), op een paar uitzonderingen na, niet in verhouding staat tot het aantal gezinnen dat
uitgenodigd wordt (120+). Ook zien we frequent dezelfde ouders op de avonden verschijnen. Het is
uiteraard aan eenieder om hierin eigen keuzes te maken. Wij, ketenpartners, organiseren deze
avonden echter eerst en vooral voor u. Vanuit dat oogpunt beschouwen wij de komende thema
avond als graadmeter voor het belang dat u allen hecht aan de thema avonden. Mocht op 5 februari
de opkomst wederom laag zijn dan zullen wij ons bezinnen over de toegevoegde waarde van dit
concept.
REKENEN
In groep 3 t/m 8 werken we op de Bongerd met de software van Snappet. Dit
biedt zowel de leerling als de leerkracht veel voordelen. Het digitaal werken
heeft echter ook zijn beperkingen. Reeds bij invoering hebben we geconstateerd
dat we Snappet wilden aanvullen met een aanbod op het handelend rekenen. In
de afgelopen periode hebben we ons georiënteerd op Met Sprongen Vooruit.
Inmiddels zijn diverse teamleden geschoold, dan wel in opleiding en hebben we
materialen aangeschaft waarmee we de rekenlessen kunnen verrijken. Hiermee
ontstaat een compleet aanbod voor rekenen. Nieuwsgiering naar het rekenprogramma? Kijk op
www.metsprongenvooruit.nl voor meer informatie. De komende maanden staan in teken van
implementatie. Uw kind kan u er gaandeweg dus ook meer vertellen.
ONDERZOEKSWERKPLAATS
We informeerden u eerder over de deelname van onze school aan
het driejarig traject van de onderzoekswerkplaats. In de afgelopen
maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan de
randvoorwaarden om het traject goed te kunnen doorlopen
(financiering, bemensing, kennismaking, etc..). Ook is de
onderzoeksvraag geformuleerd. In het verlengde van onze ambitie
om het eigenaarschap bij onze leerlingen te vergroten, focust het
onderzoek zich op de vraag: ”Hoe we de metacognitieve
vaardigheden van leerlingen kunnen versterken zodat dit de
intrinsieke motivatie, betrokkenheid en onderzoekende houding
van leerlingen vergroot. In de komende maanden gaan we
onderzoeken of een leerlijn metacognitieve vaardigheden kan
bijdragen ons doel te bereiken. Het onderzoek start in groep 3. Wordt vervolgd.
REMINDER OUDERBIJDRAGE
In de nieuwsbrief van oktober deden we het verzoek om de jaarlijkse ouderbijdrage te voldoen.
Mocht het u ontschoten zijn deze over te maken, dan bij deze een reminder. De bijdrage kunt u
overmaken naar rekeningnummer NL69RABO0119.1153.95 t.n.v. de St. Ouderraad basisschool de
Bongerd Haps. Wilt u bij betaling duidelijk vermelden:
•
•

De voor- en achternaam van uw kind(eren)
In welke groep uw kind zit met de initialen van de leerkracht erachter (bijv: 3CM; dit is groep
3 van juf Caroline en juf Monique).

KLUSZATERDAG
Zaterdag 11 januari is de eerstvolgende kluszaterdag. In de loop der jaren is er een clubje vaste
gezichten ontstaan wat goed werkt. Voor eenieder geldt echter wel dat de agenda niet altijd ruimte
laat om er te zijn. We zouden dan ook heel graag deze groep verder uitbreiden. Daarbij is het fijn om
van tevoren te weten wie er komen zodat in aanloop van de dag inzicht is in de hoeveelheid en soort
klussen die er gedaan kunnen worden. Mocht je twijfelen of je bijdrage zin heeft, aarzel dan niet …
iedere helpende hand is van waarde! We staan toch steeds weer versteld hoeveel werk er in slechts
een paar uurtjes verzet kan worden. Kortom: meld je aan voor de kluszaterdag van 11 januari
aanstaande (9.30 - 12.30 uur). Dat kan per mail naar info@debongerdhaps.nl of persoonlijk bij Linda
van Summeren.
DANK ABEN
Ook dit jaar gaan de groepen 5 t/m 8 weer schaatsen op de ijsbaan in Cuijk. ABEN Reclame
sponsorde weer de vrijkaarten. Namens alle kinderen: “Dank je wel!”
OPBRENGST KINDERPOSTZEGELACTIE
In september hebben de leerlingen van groep 8 zich weer ingezet voor de
kinderpostzegelactie. Inmiddels is de landelijke opbrengst bekend. Omdat de
Bongerd al heel wat jaren meedoet aan deze actie ontvingen we het certificaat
SuperSchool.

Lichtjestocht Cuijk 2019
“Op 20 december 2019 wordt er voor de tweede keer in
het centrum van Cuijk een lichtjestocht gehouden. Langs
een door waxinelichtjes verlichte route lopen de mensen
van de Kaneelstraat naar de Martinuskerk. Langs de route
wordt in een aantal taferelen het kerstverhaal op een
luchtige en moderne manier verteld en uitgebeeld. Ook
wordt de kerststemming verhoogd door muziek van
verschillende ensembles. De route eindigt in de
Martinuskerk die voor de gelegenheid feestelijk verlicht
zal zijn. In de kerk zingen drie koren en speelt een pianist
kerstliedjes. Bovendien is de grote kerststal te bewonderen. Iedereen mag gratis meelopen en hoeft
voor deelname niet in te schrijven. In de Kaneelstraat worden groepen geformeerd die onder leiding
van een gids de route lopen. Er kan gestart worden tussen 17.30 en 19.00 uur. We hopen dat de
deelnemers verspreid over deze periode naar de start komen.”

SINTERKLAAS
Heel de Bongerd Bakt bracht de stemming er goed in. En eindelijk was daar dan ook weer Sinterklaas.
We kijken terug op een heel fijne Sintviering. Dank aan de Sinterklaascommisie voor al het
voorbereidende werk en de coördinatie op beide dagen zelf. Ook bedankt aan alle helpende
(groot)ouders op 4 december. Het was top!

Kerst is alweer in aantocht en dit jaar vieren wij dat op vrijdag 20 december
met de kinderen op school. Op deze dag besteden we aandacht aan de betekenis
van Kerst. Dit doen we door samen kerstknutsels te maken, onze hapjes te delen
en samen kerst te vieren.
Op deze dag willen we met de kinderen een kerstlunch nuttigen. Het is de
bedoeling dat de kinderen thuis 5 kleine hapjes maken en deze ’s ochtends
meebrengen naar school. Bespreek thuis met uw kind wat hij/zij wil maken.
In iedere klas hangt vanaf 9 december een groot blad met een kerstboom erop.
Schrijf op deze boom wat jullie maken voor de kerstlunch, zodat er gevarieerde
hapjes zullen zijn.
Bij de start van de dag worden alle gemaakte gerechtjes de klas in gebracht en
zullen we een buffet maken, waarop alles komt te staan. Wij zullen dit rond
11.00 uur gaan nuttigen. Houdt u hier rekening mee? We hebben beperkte
ruimte in onze koelkasten. De klassen worden mooi aangekleed en de tafels
worden in stijl gedekt. Dit alles om het feestgevoel en de sfeer van samenzijn en
delen te vergroten. Op zo’n speciale dag mogen de kinderen natuurlijk ook extra
feestelijk gekleed op school komen!
De kinderen zijn op deze dag gewoon tot 14.15 uur op school en mogen daarna
gaan genieten van de kerstvakantie.
In het kort:
•
•

•
•

•

Vanaf 9 december is er gelegenheid om op te schrijven welk hapje uw
zoon/dochter meebrengt
Donderdag 19 december nemen de kinderen servies en bestek (bord,
beker, lepel, vork en mes) mee naar school, voorzien van hun naam. Tip:
laat een plastic zakje in de rugtas voor de vieze vaat van de volgende dag.
Op vrijdag 20 december brengen de kinderen de hapjes mee de klas in.
Kinderen hoeven dus geen fruit, drinken en eten mee te nemen!
Ouders/verzorgers mogen mee de klas in om de sfeer te proeven en om,
wanneer nodig, te helpen met het neerzetten van de hapjes. Wij starten
om 08:35 met het dagprogramma, dus het is fijn als u daar rekening mee
houdt en tijdig vertrekt.
Onderbouw komt deze dag ook gewoon aan de voorzijde de school binnen.

Namens het gehele team van de De Bongerd,
De Kerstcommissie

