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Wat
STUDIEDAG. Alle groepen zijn vrij
Alle kinderen zijn deze dag vrij
KERSTVAKANTIE

CORONA
Aansluitend op de persconferentie van vrijdag 26 november hebben we de nieuwe maatregelen met u
gecommuniceerd. Afgelopen donderdag is de nieuwste beslisboom die daar bij hoort gepubliceerd. U
vindt deze onderaan in deze nieuwsbrief. Op dezelfde dag werd via de NOS bekendgemaakt dat deze
beslisboom weer aangepast gaat worden. Hoe? Dat is op dit moment nog niet bij ons bekend. Ook het
scholenteam van de GGD beschikte afgelopen vrijdag nog niet over de meest actuele informatie. Totdat
er meer duidelijkheid is over de aanpassingen, blijven wij de beslisboom van 2 december hanteren.
Zodra we meer informatie hebben, zullen wij deze uiteraard verstrekken.

Voor twee specifieke zaken vragen wij wel alvast uw aandacht:
Allereerst betreft het de duur van de quarantaine wanneer er in uw gezin sprake is van een besmetting.
We zien dat hier veel vragen over zijn. De GGD is en blijft de aangewezen instantie om u hierin voor te
lichten. Wat wij u wel willen meegeven is dat, wanneer uw kind zelf geen corona heeft en een gezinslid
wel, het voor de duur van de quarantaine een heel belangrijke gegeven is of er sprake is van isolatie van
de met corona besmette persoon of niet. In zijn algemeenheid geldt: als er geen sprake is van isolatie
van de besmette persoon, dan duurt de quarantaineperiode voor uw kind aanzienlijk langer.
Daarnaast willen wij met u het advies dat wij van de GGD kregen, aangaande kinderen die recent
Corona hadden. Bij kinderen die in de afgelopen acht weken Corona hebben doorgemaakt, is de kans
dat zij dit opnieuw krijgen en daarmee anderen kunnen besmetting zeer gering. Zij hoeven, ook met
milde verkoudheidsklachten, niet thuis te blijven van school. Er is wel één uitzondering: Wanneer
iemand in het gezin positief test, gaan ook deze kinderen opnieuw in quarantaine.
STUDIEMIDDAG OP 18 JANUARI
Op 18 januari is er een studiemiddag. Deze stond al wel
vermeld in de laatste nieuwsbrief van de zomervakantie maar
we constateerden dat deze (nog) niet in de jaarkalender op de
website was opgenomen.
KLUSZATERDAG
Op 22 januari staat weer een kluszaterdag gepland. Helpt u
mee? We beginnen om 9.30. Om 12.30 ronden we af.
Vanzelfsprekend gaat deze ochtend alleen door als de
omstandigheden het toe laten. Aanmeldingen kunt u sturen
naar info@debongerdhaps.nl.

SINTVIERING
Wat was het weer genieten van Sint. Groepsbezoekjes, optredens, surpises en zelfs een online meet
met groep 4 bleek mogelijk. Hulde voor de Sint en zijn pieten, alle leerlingen en de Sintcommissie.
Hieronder enkele foto’s.

VACATURE ONDERSTEUNINGSPLANRAAD
Er wordt een nieuw ouderlid gezocht voor de Ondersteuningsplanraad. Mocht u interesse hebben,
leest u dan de vacature die is bijsloten in deze mail.
KINDERPOSTZEGELACTIE
De opbrengst van de Kinderpostzegelactie 2021 is bekend. Maar liefst 8.526.365 miljoen werd er
opgehaald. Met de opbrengst van deze actie gaat Kinderpostzegels projecten financieren die
veerkracht bij kinderen versterken. Ook groep 8 heeft een mooie bijdage geleverd. Super!

VERTREK NIKI ELEVELT
Komend schooljaar zal Niki geen les meer geven. Ontzettend jammer. Er gaat een parel van een
leerkracht verloren. Hieronder ligt zij zelf haar beweegredenen toe.

Lieve ouders van de Bongerd,
Met gemengde gevoelens schrijf ik jullie dit bericht om te laten weten dat ik
ga stoppen met het onderwijs. De afgelopen jaren heb ik met heel veel
plezier lesgegeven aan jullie kinderen. Tegelijkertijd heb ik echter ook met
veel vraagstukken geworsteld. Hoe kan ik het werk loslaten als ik thuis ben?
Hoe kan ik omgaan met het gevoel altijd iets of iemand tekort te doen? Hoe
kan ik mijn talenten binnen het onderwijs optimaal benutten? Hoe kan ik
haalbare eisen aan mijn eigen werk stellen? Na veel proberen, praten,
bedenken en aanpassen kon ik eigenlijk maar tot één conclusie komen:
werken als leerkracht past, onder andere vanwege de hoge werkdruk, niet
bij mijn persoonlijkheid.
Hoewel ik het ontzettend spijtig vind dat ik de kinderen, ouders en collega's
van de Bongerd ga verlaten, lucht het me ook heel erg op dat ik straks op
zoek kan gaan naar een werkomgeving die beter bij me past. Straks
inderdaad, want met het huidige leerkrachtentekort kan mijn vertrek voor
fikse problemen in de formatie zorgen. Ik niet wil dat mijn leerlingen en
ouders de dupe worden van mijn besluit, dus werk ik door tot er goede
opvolging is gevonden, uiterlijk einde schooljaar. We houden jullie op de
hoogte van deze ontwikkelingen. Het schooljaar (deels) afmaken doe ik
gelukkig met alle liefde: zo hoef ik de kinderen, ouders en collega’s van de
Bongerd voorlopig nog niet te missen!
Groetjes,
Niki

Kerst is alweer in aantocht en dit jaar vieren wij dat op donderdag 23
december met de kinderen op school. Op deze dag besteden we aandacht aan
de betekenis van Kerst.
Dit jaar stond een gezellig kerstdiner op de planning. Helaas zal dat niet door
kunnen gaan, i.v.m. de Coronamaatregelen. Het samen eten vinden wij toch wel
echt bij de kerstgedachte passen en daarom maken we van het kerstdiner een
Kerstontbijt. Wat betekent dit voor uw kind(eren)? Zij hoeven deze ochtend
thuis niet te ontbijten en mogen het eigen ontbijt meenemen naar school. Het is
natuurlijk wel leuk om het ontbijt een beetje anders dan anders te maken en in
een speciale “Kerst”vorm te gieten. Ideetjes genoeg op internet.
Wilt u ook wat fruit, eten en drinken, meegeven voor de rest van de dag? Wij
zullen zorgen dat de klas gezellig is ingericht en er drinken is bij het kerstontbijt.
Voor podiumkunsten hebben we een mooi alternatief bedacht waardoor de
kinderen toch kunnen optreden en van elkaar optredens kunnen genieten,
zonder dat de verschillende groepen bij elkaar in één ruimte komen. De groepen
die zouden optreden zullen het optreden in de eigen klas of, om de beurt, op het
podium uitvoeren en opnemen. Op donderdag 23 december zullen alle groepen
deze optredens op hun eigen digibord kunnen bewonderen.
Op zo’n speciale dag mogen de kinderen natuurlijk ook extra feestelijk gekleed
op school komen!
We maken er in de eigen groep een gezellige kerstdag. De kinderen zijn op deze
dag gewoon tot 14.15
uur op
school.

Namens het gehele
team van de De
Bongerd en de
Kerstcommissie

Lichtjestocht gaat niet door
Het aantal met corona besmette mensen loopt, ook in
onze gemeente, de laatste periode weer op. Strikt
genomen zouden we de Lichtjestocht onder de huidige
coronamaatregelen misschien door mogen laten gaan.
Wij, leden van de werkgroep die de Lichtjestocht
organiseert, hebben echter besloten dat niet te doen.
We voelen ons genoodzaakt ook dit jaar het feest van
de Lichtjestocht niet door te laten gaan.
Het dringende advies van de overheid is anderhalve meter afstand tot elkaar te houden. Bij de
start, bij de taferelen en in de kerk is het moeilijk de anderhalve meter te handhaven. Een
ander advies is grootschalige evenementen niet te houden. Je kunt er misschien over twisten
of ons evenement grootschalig is, maar met meer dan zeshonderd deelnemers en zo’n
honderdvijftig medewerkers kun je de Lichtjestocht toch ook niet een klein evenement
noemen.
Wij willen dat ons evenement toegankelijk is voor iedereen. Door de coronaregels komt dit
uitgangspunt in gevaar. Bovendien willen we graag solidair zijn met allen die in de zorg
werken en daar dagelijks de grote druk van het toenemend aantal patiënten moeten weerstaan.
Ten slotte horen we de geluiden om ons heen dat de regelgeving wel eens nog strenger zou
kunnen gaan worden en we op een laat tijdstip wellicht gedwongen zouden worden alsnog de
Lichtjestocht af te blazen.
We vinden het heel jammer! We waren met veel enthousiaste medewerkers al een heel eind
op weg er weer een prachtige avond van te maken. Helaas!
Met vriendelijke groet,
De werkgroep

