BONGERD ACTUEEL
Kerkstraat 7 – 5443 AA Haps

Nr. 6 februari

schooljaar - 2019/2020

BELANGRIJKE DATA
Datum
11 februari
11 februari
13 februari
14 februari
14 februari
17 februari
17 februari
19 februari
21 februari
21 februari
24 februari
4 maart
6 maart

Wat
Voorleeswedstrijd Schouwburg Cuijk (groep 8)
19:30 MR vergadering
STUDIEDAG. Alle groepen zijn vrij
Rapport groepen 1 / 2 mee naar huis
8:45 – 9:30 Onthulling Prins
Rapportgesprekken groepen 1/2
Week 8 : leerlinggesprekken (incl ouders) / definitieve adviezen, groep 8
Rapportgesprekken groepen 1/2
Carnavalsviering
13:15 – 14:15 Podiumkunsten
VOORJAARSVAKANTIE (24-02 t/m 28-02)
Luizencontrole
9:30 – 12:30 Kluszaterdag

CARNAVAL
In Haps waart het carnavalsvirus al weer welig rond. Ook de Bongerd bereidt zich voor op weer een
geweldige viering. Hieronder alle informatie op een rij.
Vrijdag 14 februari wordt rond 8.45 uur bekend wie er dit jaar prins en prinses zijn in de onderbouw
en bovenbouw.
Op 19 februari hebben we weer de gekke haren dag en op 20 februari hebben we de andersom dag.
De kinderen mogen dan verkleed naar school komen. De prins en prinses met hun gevolg bepalen in
iedere bouw welke jongen en meisje het origineelste verkleed zijn.
21 februari barst de carnaval op de Bongerd echt los.
Rond 8.00 uur gaat groep 8 op pad door Haps om de prins en prinses thuis op te halen.
Na het rondje Haps krijgen de prins en prinses de sleutel van school overhandigd door juf Linda.
Vervolgens ontvangen we onze jeugdprins Finn en zijn gevolg en prins Harm d’n Urste. Daarna gaan
alle kinderen naar hun eigen klas om even samen de carnaval te vieren. Hier hebben we dan ook de
pauze waarin we ons eigen drinken en fruit nuttigen. Rond 10.30 uur stellen de kinderen zich op voor
de optocht. Het thema van de optocht dit jaar is: "we zetten de bloemetjes buiten". De kinderen
bedenken in hun eigen groep allerlei variaties op dit thema en laten dit aan de inwoners van Haps

zien. Na de optocht gaan de kinderen weer naar hun eigen klas en krijgen daar een broodje
knakworst en ranja. Mochten de kinderen meer willen eten en drinken dan moet u daar zelf voor
zorgen. Om 13.15 uur beginnen we met de podiumkunsten waarin de groepen 1/2NK, 4, 6 en 8.
Verder worden er misschien nog optredens opgevoerd door andere groepen kinderen, maar dat
weten we pas net voor de carnaval. U hoort dat vast wel van uw eigen kind.
Wij hopen dat we dit jaar weer een geweldige carnaval mogen beleven.
Alaaf, de carnavalswerkgroep
JORIEKE SUCCES!
Dinsdag 11 februari is de Cuijkse finale van de voorleeswedstrijd. Jorieke van Zwolgen uit groep 8 zal
de Bongerd vertegenwoordigen. Met support van heel groep 8 moet het een fantastische ervaring
worden. Veel succes Jorieke. Vergeet niet te genieten 😊.
ONDERSTEUNINGSAANBOD
Op 21 januari vond een gesprek met een aantal ouders plaats over ervaringen met het
ondersteuningsaanbod van de Bongerd. Het was een mooi, open gesprek dat waardevolle inzichten
opleverde. Later dit schooljaar bespreken we de bevindingen met het team en kijken we welke acties
we ondernemen om tot een nog beter aanbod te komen.
AANDACHT VOOR POEZIE EN (VOOR)LEZEN
In de afgelopen weken stonden er diverse extra leesactiviteiten op het program. Zo was Joris van de
Meulenhof namens Biblioplus in de groepen om meer te vertellen over poëzie, gaf schrijfster Ineke
Kraijo uit Cuijk een inkijkje in het schrijversbestaan en waren er extra veel voorleesmomentjes in
diverse groepen. Hopen dat al die leuke dingen, het plezier om te lezen nog meer aanwakkert bij
onze leerlingen.
MAD SCIENCE
Afgelopen week heeft de gekke professor van Mad Science een science show verzorgd voor de
groepen3 t/m 6. Wie enthousiast is geworden, kan zich inschrijven voor de naschoolse cursus. Dit
schooljaar staat de cursus in het teken van de Ruimte en Chemie.
Wat is er nodig om een echte wereldreiziger te worden? We gaan het zien met zelfs een echte
raketlancering. Gebruik teamwork om een ruimte missie uit te voeren en ontdek dat alledaagse
materialen zijn ontwikkeld voor de ruimte. Werk met pipetten, erlenmeyers en nog meer, ontdek van
alles over laboratoriumtechnieken. Maak kennis met atomen en chemische reacties. Waarom we
onze tanden poetsen? We duiken in de wereld van zuren en basen. Zet je veiligheidsbril maar op
want we gaan aan de slag met PH-waarden en indicatoren.
De activiteiten vinden plaats op school.
Starttijd: 14:30 (lessen duren 60 minuten)

Cursusdata:
Dinsdag 10-3-2020
Dinsdag 17-3-2020
Dinsdag 24-3-2020
Dinsdag 31-3-2020
Dinsdag 7-4-2020

Inschrijven kan via https://inschrijven.mad-science.nl/
De inschrijftermijn loopt tot en met 21 februari.
Deelname bedraagt € 62,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad
Science polsbandje.
Goed om te weten: leerlingen van groep 7 en 8 én kinderen die niet op de
Bongerd naar school gaan maar wel graag mee willen doen, kunnen ook deelnemen aan de cursus.

Samen kom je verder
Opvoeden en opgroeien

Internetgebruik, hoe houd ik een oogje in het zeil?
Kinderen die twee jaar oud zijn, hebben tegenwoordig al feilloos door hoe een tablet werkt. Ook
op school is de computer niet meer weg te denken. Maar naast plezier brengt die digitale wereld
ook risico’s met zich mee. Gelukkig zijn er verschillende manieren om de vinger aan de pols te
houden.

Cyberpesten, catfishing, privacyschending of grooming. Zaken waarmee kinderen zomaar
geconfronteerd kunnen worden, wanneer ze op een verkeerde link klikken. Zorg daarom dat jouw
zoon of dochter altijd kan surfen in een veilige en positieve omgeving.
Kidsmodus
Op telefoons en tablets is het mogelijk om ‘ouderlijk toezicht’ of ‘kidsmodus’ in te stellen. Hiermee
kun je bepaalde websites blokkeren of alleen bepaalde apps toestaan. Kijkt je kind graag filmpjes?
Installeer dan YouTube Kids. En wil je zoon of dochter iets opzoeken, bijvoorbeeld voor een
werkstuk? Stel SafeSearch in bij Google, dan worden alleen resultaten zonder geweld, seks of grof
taalgebruik getoond. Of laat je kind een kinderzoekmachine gebruiken, zoals www.koekeltjes.nl.
Check ook regelmatig de browsergeschiedenis en vergrendel de mappen en apps die niet voor je kind
bedoeld zijn.
Vragen uit nieuwsgierigheid
Het allerbelangrijkste? Blijf praten met je kind. Bespreek wat online wel en niet kan, en maak
duidelijk dat het alles tegen jou kan zeggen. Stel vragen uit interesse, niet uit wantrouwen of angst.
Natuurlijk kun je vragen of je kind weleens wat vervelends tegenkomt op internet, maar leg hier niet
de nadruk op.
Vragen staat vrij!
Heb je vragen over internetgebruik? Of andere vragen over opgroeien? Stel ze aan het CJG via 0485 39 66 66 of info@cjglandvancuijk.nl.

