BONGERD ACTUEEL
Kerkstraat 7 – 5443 AA Haps

Nr. 4 december 2020-2021

schooljaar - 2020/2021

BELANGRIJKE DATA
Datum
18 december
21 december t/m 1 januari

Wat
Kerstviering (LET OP: de avondviering gaat NIET door)
KERSTVAKANTIE

PAARSE VRIJDAG
Vorig jaar lanceerde de leerlingenraad Paarse Vrijdag. Een dag waarop
kinderen op school kunnen laten zien dat ze het belangrijk vinden dat
iedereen zich vrij moet kunnen voelen om te zijn wie die is. De huidige
leerlingenraad zet de traditie voort. Zij hebben een aantal activiteiten bedacht
voor die dag en vragen iedereen om op vrijdag 11 december om met iets
paars aandacht te geven aan de reden waarom Paarse Vrijdag een bijzondere
dag is. Het kan een kledingstuk zijn, een speldje, een haarspray, oorbel,
schmink, ….. wees creatief.

OUDERBIJDRAGE
Voor wie de ouderbijdrage nog niet voldaan heeft, bij deze een herinnering. U kunt de ouderbijdrage
van € 30 per kind overmaken op: Rabo-rekeningnummer NL69RABO0119.1153.95 t.n.v. St
Ouderraad Basisschool De Bongerd.
Wilt u bij betaling de volgende gegevens duidelijk vermelden:
▪ De voor- en achternaam van uw kind(eren)
▪ In welke groep uw kind zit met de initialen van de leerkracht erachter
(bijv: 3C; dit is groep 3 van juf Caroline)
(KANTOOR)RUIMTE TE HUUR
Vraagt het thuiswerken (te) veel aanpassingen, of heb je ruimte nodig voor uitbreiding van je
kantoor? Wij hebben diverse ruimtes te huur. Op onze bovenetage gaat het om volledig gestoffeerde
werkplekken van 25 m2 a €10,- m2, incl. GWL). Op de begane grond bieden we (voormalig)
klaslokalen aan, naar eigen inzicht in te richten, variërend van 23 - 28 m2 (€8,- m2, incl. GWL). Voor
meer informatie neemt u contact op met Linda van Summeren, 0485-315385 of
info@debongerdhaps.nl
ACTUELE BESLISBOOM
De beslisboom die van toepassing is op de afweging of een kind wel of niet naar school mag vanwege
een (mogelijke) COVID-19 besmetting (in zijn/haar omgeving), is wederom aangepast. Verderop in de
nieuwsbrief vind u de meest actuele versie.

KERSTVIERING
Zoals u zult begrijpen zal de kerstviering er iets anders uitzien dan in voorgaande jaren.
Het avondprogramma zal vervallen om het aantal verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken. Wel
hebben we samen met de ouders uit de O.R. een leuk sfeervol programma bedacht, waardoor de
kerstsfeer, het kersteten en het samenzijn toch tot uitdrukking komen.
Op 18 december hebben we de volgende activiteiten op het programma staan.
•
•
•

Knutselen. Maak je eigen foute kersttrui
Kerstontbijt. In hun eigen gezellige versierde klas De kinderen brengen zelf een bord en
bestek mee. Ze nemen vijf hapjes en drinken mee voor zichzelf
Podiumkunsten. Groep 1,2, 4, 6 en 8 treden op We beginnen met de groepen 4 en 6. Daarna
gaat groep 8 het kerstverhaal met prenten voorlezen en de kleuters spelen de rollen. We
zingen hierbij oude en moderne kerstliedjes.

In de week voorafgaand aan de kerstviering maken we kaarten maken voor mensen waarvan de
kinderen vinden dat ze een kaartje verdienen, bijvoorbeeld omdat ze eenzaam zijn. Ook bezorgen we
kaartjes bij de Schittering en het Steunpunt.
Voorbeelden van leuke kersthapjes:

Met vriendelijke groet,
De kerstcommissie.

STUDIEDAG 26 NOVEMBER
Door gebruik van het Expliciete Directie Instructie (EDI) geven we een impuls aan onze
instructievaardigheden én maken we afspraken over hoe we de instructie in een dorgaande lijn
aanbieden zodat dit herkenbaar is voor onze leerlingen. In het afgelopen jaar hebben we een aantal
scholingsmomenten gevolgd en zijn we in de praktijk aan de slag gegaan. Op deze studiedag heeft de
werkgroep EDI een kader voorgelegd aan het team en hebben we gesproken over de wijze waarop
we het EDi model willen inzetten op de Bongerd. Een mooie mijlpaal. In de komende periode zullen
een aantal collega’s aan de hand van het kader klasbezoeken gaan afleggen met als doel EDI nog
beter in de vingers te krijgen en best practices te delen.
Naast EDI stond ook begrijpend lezen op het program. Oorspronkelijk zouden we in september de
door Optimus aangeboden scholing doorlopen hebben, door Corona werd dat november. Op deze
studiedag verzorgde de werkgroep Begrijpend lezen/luisteren een aftrap middels presentatie van
een praktijkonderzoek dat zij gedaan hadden naar de hiaten in vaardigheden in onze hogere
groepen. Het gesprek dat volgde leverde mooie aanknopingspunten op voor het vervolg.
Tot slot spraken we af de wijze waarop kinderen hun grenzen aangeven ietwat aanpassen. Ter
informatie hieronder de vier stappen die we de kinderen aanleren op school.
De 4 stappen:
Stap 1:
Zeg: ‘Stop houd op’ en benoem hierbij wat je niet wilt.
Stap 2:
Zeg nog een keer op een duidelijke manier dat wat je het niet wilt.
Stap 3:
Waarschuw de ander: “als je nu niet ophoudt, ga ik naar de meester of juf……!”
(bijvoorbeeld, op het schoolplein: naar de surveillant gaan die buiten loopt)
Stap 4:
Doe datgene waarmee je gewaarschuwd hebt.
NIEUW KLEUTERMEUBILAIR
Dinsdag 1 december was het dan zo ver. De
nieuwe meubels voor de groepen 1/2 werden
bezorgd. Nadat er flink geholpen was met het
uitladen en de lokalen mooi ingericht waren,
konden onze jongste leerlingen weer heerlijk
gaan zitten en aan de slag.

OPBRENGST KINDERPOSTZEGELACTIE
In september heeft groep 8 zich weer ingezet voor het goede doel. Ze hebben met elkaar maar liefst
€2968,00 opgehaald. Een prestatie om trots op te zijn! Dit geld gebruikt Kinderpostzegels om
kinderen in Nederland die geen veilig thuis hebben te helpen met projecten zoals Kamer voor een
Kind en de Warm Welkom Tas.

HEEL DE BONGERD SPEELT EN SINTERKLAAS
Op de facebookpagina van school waren al heel wat foto’s te zien. Voor wie niet op facebook zit
hieronder een collega van foto’s van 3 en 4 december. We hebben genoten. Dank aan de OR voor de
fijne samenwerking en ondersteuning bij de voorbereidingen van beide activiteiten. Het liep op
rolletjes!

Er waren ook hele fraaie surprises en mooie gedichten ….

ACTUELE BESLISBOOM

Samen kom je verder
Opvoeden en opgroeien

Hoe voorkom je stress bij je kind tijdens de feestmaanden?
Sinterklaas is nog niet uitgezwaaid of je staat de kerstboom alweer te versieren. En heb je al
kindervuurwerk in huis gehaald? November en december zijn vaak drukke maanden vol
gezelligheid. Maar voor sommige kinderen kan dit ook voor spanning en stress zorgen. Met onze
tips kun je de spanning beperken en zorgen voor rust en plezier.
Het is weer tijd voor pepernoten, kerstballen en oliebollen. Dat kan spanning opleveren. Zeker in dit
bijzondere jaar, omdat het vieren van de feestdagen vanwege corona anders gaat dan anders.
Uitingen hiervan bij kinderen zijn bijvoorbeeld: huilen, hoofdpijn, prikkelbaar gedrag en bedplassen.
Herken jij dit bij je kind? Zorg dan voor structuur, rust en ruimte.
Voorspelbaarheid
Bereid je zoon of dochter voor op de feestmaanden door te vertellen wat er gaat gebeuren. Geef
uitleg over de activiteiten die plaatsvinden en leg uit wat er van je kind verwacht wordt. Om zowel
structuur als plezier te bieden, kun je samen met je kind een aftelkalender knutselen.
Ontladen en ontspannen
Om te voorkomen dat je kind overprikkeld raakt, is het belangrijk om rustmomenten in te bouwen.
Vraag je af wat je kind nodig heeft om te ontladen. Voorbeelden hiervan zijn: wandelen, dansen,
knuffelen en verhaaltjes voorlezen. Vergeet vooral ook zelf niet te ontspannen. Zo geef je het goede
voorbeeld.
Vragen staat vrij!
Heb je vragen over spanning en stress bij kinderen tijdens de feestmaanden? Of andere vragen over
opgroeien? Stel ze aan het CJG via 0485 – 39 66 66 of info@cjglandvancuijk.nl.

Nijmegen, 23 november 2020

Aan: alle personeelsleden van kieskringen A en B van Stromenland
En alle ouders van kieskring A, B, C en D van Stromenland
Van: De Ondersteuningsplanraad Stromenland

Betreft: werving nieuwe leden voor de Ondersteuningsplanraad Stromenland,
verkiezingen 2020-2021
Ondersteuningsplanraad
De Ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het
samenwerkingsverband Stromenland. Daarin zijn ouders en personeelsleden vertegenwoordigd. De
OPR beoordeeld 4 jaarlijks het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, maar kan ook
onderwerpen die zij belangrijk vindt binnen Passend Onderwijs met het bestuur van het
samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. De OPR gaat niet alleen over
het onderwijs aan leerlingen die om welke reden dan ook extra ondersteuning nodig hebben.
Passend onderwijs heeft betrekking op alle leerlingen.
Verwachtingen
De taken van een OPR-lid zijn vergelijkbaar met de taken van een MR-lid van school. Zo wordt onder
meer verwacht dat u vergaderingen bijwoont (gemiddeld 10 per jaar), meedenkt en meepraat over
het beleid en de onderwerpen die besproken worden. U heeft een open en actieve houding en
vertegenwoordigt het belang van uw achterban (ouders en personeel). Het verschil tussen een MR
van een school en de OPR zit vooral in de grotere afstand van het beleid tot uw kind of klas en de
abstractie van de onderwerpen. Denk daarbij aan het vaststellen van basisondersteuning en de
financiële middelen. Wat in het ondersteuningsplan is beschreven en waarover de OPR spreekt, kan
ingewikkelde materie zijn. Daarom is enige kennis of ervaring met het onderwijs en/of leerlingen die
extra ondersteuning nodig hebben een pré. Maar uiteraard is er ook de mogelijkheid om deze kennis
op te bouwen of hierbij advies op te vragen.
Kandidaatstelling
De OPR bestaat uit 16 leden, waarvan 8 ouders en 8 personeelsleden. Stromenland is opgedeeld in 4
kieskringen A tot en met D. Per kieskring zijn 2 ouders en 2 personeelsleden vertegenwoordigd.
Wij zijn opzoek naar versterking voor de OPR, werkt u als personeelslid (dit kan ook een directielid
zijn) of bent u ouder uit de betreffende kieskring en lijkt het u leuk om aan te sluiten bij de OPR, geef
u dan op als kandidaat. Wij zoeken Personeelsleden uit kieskring A of B en ouders uit kieskring A, B, C
en D.
U kunt zich kandidaat stellen door een mail te sturen: opr@stromenland.nl, gericht aan de
plaatsvervangend voorzitter van de OPR, Ivo Verploegen. Schrijf in deze mail ook of u ouder of
personeelslid bent en voor welke kieskring u zich kandidaat stelt.

Vacature verkiezingen 2020-2021

kieskring A:
kieskring B:
kieskring C:
kieskring D:

Nijmegen: vacature voor 1x personeelslid en 1x ouder
de gemeenten Beuningen, Druten, West Maas en Waal en Wijchen:
vacature voor: 2 x personeelslid en 1x ouder
de gemeenten Berg en Dal, Boxmeer, Cuijk, Grave, Heumen, Mill en St.
Hubert, St. Anthonis: vacature voor: 1x ouder
de scholen voor SO en SBAO in Stromenland: vacature voor: 2x ouder

De termijn van kandidaatstelling loopt van 24 november 2020 tot en met 14 december 2020.
Kandidaten die zich hebben aangemeld krijgen een bevestiging, waarbij gevraagd wordt een profiel
op te stellen.
Op maandag 11 januari 2021 is er voor de kandidaten een informatiebijeenkomst om 19:30 uur op
de Panovenlaan 1 in Nijmegen. Indien u zich kandidaat stelt willen we u verzoeken hiermee rekening
te houden in uw agenda.
Naar aanleiding van deze informatieavond neemt u het besluit uw kandidatuur door te zetten en u
verkiesbaar te stellen in de weken daarna of niet. Alle MR leden binnen uw kieskring brengen dan
hoofdelijk hun stem uit.

Op de website www.stromenland.nl vindt u nog meer informatie over de OPR.
U kunt verder informatie vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
en https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen/passend-onderwijs/medezeggenschapen-passend-onderwijs

Met vriendelijke groet,
Ivo Verploegen (Plaatsvervangend voorzitter Ondersteuningsplanraad)
Cathelijn Lansu (ambtelijk secretaris OPR)
Leonard Houben
Wendy de Jonge

