BONGERD ACTUEEL
Kerkstraat 7 – 5443 AA Haps

Nr.5 januari

schooljaar - 2019/2020

BELANGRIJKE DATA
Datum
14 januari
22 januari
22 januari
30 en 31 januari
5 februari

Wat
15:00 – 16:00 Poetsmiddag alle groepen
STUDIEMIDDAG. Alle groepen zijn vanaf 12:00 uur vrij
Start Nationale voorleesdagen (22-01 t/m 01-02)
STAKING
19:30 Thema Avond

STAKING 30 & 31 JANUARI
Op donderdag en vrijdag 30 en 31 januari staken het Primair en
Voortgezet Onderwijs (PO en VO) weer. Nog altijd staan de
kwaliteit van zowel PO als VO onder druk door het lerarentekort,
kortingen op de financiering van het onderwijs en de
toegenomen werkdruk.
We zeiden het al eerder: wij vinden dat kinderen recht hebben
op voldoende en bevoegde leraren en dat teams recht hebben op
bevoegde collega’s. Het kabinet investeert weliswaar maar
slechts met een korte termijn perspectief. Het stelt geen
structurele middelen beschikbaar waarmee de hoognodige
kwaliteitsimpuls geborgd kan worden. Het belang van toekenning
van structurele middelen wordt, zelfs nadat zestien Amsterdamse
scholen een week dichtgingen om oplossingen te bedenken om
goed onderwijs voor hun leerlingen te kunnen bieden, onvoldoende op waarde geschat. Sterker nog:
er hangt de sectoren PO en VO nog steeds een doelmatigheidskorting van €108 miljoen boven het
hoofd.
Op de Bongerd zijn we onverminderd van mening dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk
staat. Op 30 en 31 januari zullen wij opnieuw onze zorg kenbaar maken en staken. Er wordt op die
dagen geen onderwijs gegeven, de school is gesloten. De school zorgt niet voor opvang voor uw kind.
U zult voor zover van toepassing, de opvang van uw kind(eren) zelf moeten organiseren. De kosten
die daarmee mogelijk gepaard gaan zijn ook voor uw eigen rekening.
Wij betreuren dit besluit ten zeerste. We zijn teleurgesteld in het kabinet. De halsstarrige weigering
om de problemen waar de professionals in het veld blijk van geven te onderkennen, maakt dat wij
wederom ons genoodzaakt zien deze keus te maken. Wij hopen dat u ons blijft steunen en dat we
samen met alle andere onderwijsprofessionals, ouders, kinderen en andere sympathisanten in staat
zullen zijn om het kabinet andere keuzes te laten maken.

KLUSZATERDAG 11 JANUARI GEANNULEERD
Komende zaterdag stond er een kluszaterdag gepland. We hebben besloten om deze niet door te
laten gaan. Op dit moment zijn de klussen die voor handen zijn, wat kleinere, vrij overzichtelijke
klussen zijn die we op school kunnen oppakken. Ook was het aantal aanmeldingen voor deze editie
gering. Reden voor ons om de kluszaterdag een keer over te slaan. Op 7 maart zien we eenieder
weer heel graag. Aanmelden voor de kluszaterdag van 7 maart kan via info@debongerdhaps.nl
MOGELIJKHEID VOOR OUDERS
Inmiddels hebben zich 4 ouders aangemeld voor het gesprek over de wijze waarop we op school
extra ondersteuning bieden aan leerlingen met leer- en gedragsproblemen op school. Er kunnen nog
1-2 ouders aansluiten. Heeft u vragen, tips of suggesties? Positieve of negatieve ervaringen die u met
ons wilt delen? 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
THEMA AVOND IN REPRISE
De thema avond van 7 november moesten we helaas annuleren vanwege te weinig aanmeldingen.
Op woensdag 5 februari organiseren we wederom een thema avond rondom het onderwerp Veilig
thuis. Wij nodigen u van harte uit om op deze interactieve avond in gesprek te gaan over hoe we de
Hapse jeugd op een zo veilig mogelijke manier kunnen laten opgroeien. Samen zorgen we immers
voor hun veiligheid en welbevinden.
In verband met de organisatie van ruimte, koffie, thee, e.d. horen we graag voor 28 januari of u
komt. Uw aanmelding kunt u mailen naar a.lucassen@optimusonderwijs.nl

WIJZIGING LEERKRACHT GROEP 3 EN 5
In navolging van Monique Broeren, is ook Caroline Broekmans tot de slotsom gekomen dat de studie
die zij volgde, niet passend is. Haar besluit om met de studie te stoppen, betekent dat zij weer
inzetbaar is op school. In overleg met Caroline en Monique is gekeken op welke wijze deze
inzetbaarheid ingevuld kon worden. Na het afwegen van voors- en tegens voor leerlingen,
leerkrachten en school is voor de volgende invulling gekozen:
•
•
•

Caroline Broekmans gaat 4 dagen lesgeven in groep 3 en één dag als vervanger aan de slag;
Monique Broeren gaat per 8 januari op woensdag lesgeven in groep 5 en blijft op donderdag
lesgeven aan groep 3;
De inzet van Peggy Clevers vanuit de vervangerspool is m.i.v. 8 januari komen te vervallen.
Peggy heeft afgelopen dinsdag afscheid genomen van de kinderen van groep 5.

Leerlingen en ouders van beide groepen zijn begin deze week over deze wijziging geïnformeerd.

LETTERFEEST GROEP 3
Vandaag (vrijdag 10 januari) was er een bijzonder
feest op school. Kinderen van groep 3 vierden dat
ze alle letters beheersen. Zo snel en zo goed al!
Met een speurtocht door de school, een heus
diploma en een feestje in de groep samen met
(o)pa’s en (o)ma’s werden alle kinderen
welverdiend in het zonnetje gezet.

OP DE BONGERD NAAR SCHOOL
Wordt uw kind nog voor de zomervakantie 4 jaar?
En wilt u hem/haar graag op de Bongerd naar school laten gaan?
Heeft u nog geen kennismakingsafspraak gemaakt met Linda van Summeren?
Dan is het advies om dit eerdaags te doen. Voor een afspraak kunt u bellen naar 0485 315385,
mailen naar info@debongerdhaps.nl of Linda op school aanschieten.

(Voor)lezen maakt leuker!
Op de Bongerd hebben we ons leesonderwijs hoog in het vaandel staan. In de
periode van 13 tot en met 24 januari wordt
er in de hele school elke dag een kwartier
“lekker lui gelezen” door de groepen 1 t/m 8
en alle juffen en meesters.
Kinderen mogen in die periode een kussen
meebrengen waar ze op kunnen zitten of
liggen. Het kussen blijft gedurende de periode
op school. Kinderen lezen tijdens de “lekker lui
lezen” momenten uit een boek van school of brengen hiervoor een boek van thuis
mee.

Op woensdag 22 januari gaan de Nationale Voorleesdagen van start.
Deze campagne richt zich in eerste instantie op kinderen die zelf nog niet kunnen
lezen. Het belang van voorlezen aan jonge kinderen is groot: het prikkelt de fantasie,
ontwikkelt het taalgevoel, vergroot hun woordenschat en bezorgt hen veel plezier.
Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers!
Ook voorlezen aan kinderen die al zelf kunnen lezen heeft een positief effect op de
woordenschat, spelling
en tekstbegrip.
Tijdens de Nationale voorleesdagen wordt er op onze school
dagelijks door elke meester of
juf voorgelezen in de groep.
Ook zullen de kinderen uit de
hogere groepen voorlezen aan
de jongere kinderen binnen de
school en krijgen we een echte
schrijver op bezoek. Aansluitend op de Nationale Voorleesdagen vindt de
Poëzieweek plaats . In die week zal een consulent van Biblioplus poëzielessen
verzorgen op de Bongerd.
We hopen deze weken extra veel leeskilometers te maken en wensen jullie thuis met
jullie kinderen net zoveel leesplezier toe als dat wij dat op school zullen gaan
hebben.

