BONGERD ACTUEEL
Kerkstraat 7 – 5443 AA Haps

BELANGRIJKE DATA
Datum
18 januari
22 januari
26 januari
27 januari

Nr. 5 januari

schooljaar - 2021/2022

Wat
STUDIEMIDDAG. Alle kinderen zijn om 12.00 vrij
Kluszaterdag (VERVALT!)
Start nationale voorleesdagen
Poëzieweken

DATUM BONGERDDAG BEKEND
De datum van de Bongerddag van 2022 is geprikt. Op 20 juni trekt de OR alles uit de kast om
er weer een fantastische dag van te maken.
REMINDER OUDERBIJDRAGE
Onze Ouderraad zorgt er al jaren voor dat happenings als Sint, Kerst, Carnaval, Pasen, enz..
extra feestelijk gevierd kunnen worden. Ook organiseren zij jaarlijks de Bongerddag en om
het jaar het schoolreisje. Voor deze activiteiten wordt een extra bijdrage gevraagd van €30,-.
Voor wie de ouderbijdrage nog niet betaald heeft, bij deze een vriendelijke reminder.
Hoe betaal ik de ouderbijdrage?
U kunt het bedrag van € 30,- per kind overmaken op: Rabo-rekeningnummer
NL69RABO0119.1153.95 t.n.v. St. Ouderraad basisschool de Bongerd Haps.
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)
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Linda van Summeren, de directeur van
de Bongerd via info@debongerdhaps.nl
ZELFTESTEN NU OOK VALIDE BIJ MILDE KLACHTEN
In het protocol voor het primair onderwijs is nu opgenomen dat bij milde klachten een
zelftest volstaat. Wanneer deze negatief is, mogen kinderen naar school. Daarbij is het
advies eveneens om op de 2e dag ook een zelftest af te nemen. Bij een positieve zelftest,
blijven kinderen thuis en maakt u een testafspraak bij de GGD. Wanneer u ervoor kiest om
geen (thuis- of GGD)test of te nemen, blijft uw kind thuis totdat hij/zij 24 uur volledig
klachtenvrij is.

OPBRENGST TEKENACTIES
In de Bongerd Actueel van november kon u lezen over de tekenacties
die zijn opgezet om geld in te zamelen voor een nieuw speeltoestel op
het achterplein. In de daarop volgende periode hebben de leerlingen
schitterende kunstwerken gemaakt en u gaf massaal gehoor aan de
oproep om producten te kopen en/of te helpen verkopen. Dank
daarvoor! Met trots kunnen we u vertellen dat we met de
tekenacties €1769,52 opgehaald hebben. Wat een schitterend bedrag! Voor een nieuw
speeltoestel hebben we ongeveer het tienvoudige nodig, dus dit is een hele mooie stap in de
goede richting. Nogmaals ontzettend bedankt voor uw bijdrage!
OUDERS GEZOCHT
Op donderdag 27 januari leggen Monique Donders en Harrie van de Ven, College van
Bestuur (CvB) van Optimus, hun jaarlijks schoolbezoek af aan onze school. Het CvB wil graag
ook in gesprek met enkele ouders. Wij zoeken 2-3 ouders die bij dit gesprek willen
aansluiten. Vanwege de beperkende (Corona)maatregelen vindt het schoolbezoek in
aangepaste vorm plaats. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat het exacte tijdstip zal
zijn en/of het een online dan wel fysiek gesprek zal zijn. Als u zich aanmeldt, dan wordt u
hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Aanmelden kan via info@debongerdhaps.nl
OP DE BONGERD NAAR SCHOOL
Wordt uw kind nog voor 1 oktober 2022 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 of mailen naar info@debongerdhaps.nl.
VOORLEESWEDSTRIJD
Op dinsdag 15 februari vindt de Voorleeswedstrijd Cuijk plaats. Vanwege de situatie omtrent
corona is helaas besloten de Voorleeswedstrijd niet te laten plaatsvinden in de Schouwburg
van Cuijk. Dit jaar zijn de schoolkampioenen uitgenodigd in de bibliotheek van Cuijk en
kunnen de klasgenoten gedurende de hele wedstrijd digitaal aansluiten vanuit de klas.
Namens de Bongerd zal onze kampioen, Noek Nabuurs uit groep 8, de Bongerd
vertegenwoordigen en strijden om de titel ‘beste voorlezer van de gemeente Cuijk’.
Mocht Noek winnen (en daar gaan wij natuurlijk van uit ☺) dan wacht de vervolgronde en
kan ze voorleeskampioen van Noord-Brabant of Limburg worden. Winst in de vervolgronde
betekent plaatsing voor de groots opgezette landelijke finale.
KLUSZATERDAG 22 JANUARI GEANNULEERD
Zaterdag 22 januari staat 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 zaterdag gering. Reden voor ons om de kluszaterdag een keer over
te slaan. Op 19 maart zien we eenieder weer heel graag. Aanmelden voor de kluszaterdag
van 19 maart kan via info@debongerdhaps.nl.

BHV EN ONTRUIMINGSOEFENING
Afgelopen donderdag hebben de bedrijfshulpverleners van
de Bongerd zich laten bijscholen. Alle 9 collega’s verlengden
hun certificaat voor EHBO en brandveiligheid. Daags erna
volgde een ongeplande ontruimingsoefening. Alle kinderen
waren snel en veilig samen buiten op de verzamelplaats.
Aandachtspuntjes die we hebben meegekregen van de
cursusleiders, verwerken we snel. Zo maken we de
schoolomgeving steeds veiliger.

