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BELANGRIJKE DATA
Datum
22 en 23 februari
Week 8

Wat
Rapportgesprekken groep1/2
Adviesgesprekken groep 8

SCHOOLREIS
De datum voor het schoolreisje is geprikt. Wilt u 2 juli in uw agenda noteren? Het voorbereiden van
de schoolreis is in de huidige situatie lastiger dan normaal. Voor nu vragen we u om er alvast
rekening mee te houden dat de kinderen die dag mogelijk wat langer op school zijn. Ook kan het zijn
dat het nodig is om de kinderen met eigen vervoer naar de locaties te brengen.
VERSCHOVEN DATA
We informeerden u al eerder over de verschoven afname van de CITOtoets van januari. Deze
verschoven afname heeft ook consequenties voor de afgifte van het rapport in de groepen 3 t/m 7,
de rapportgesprekken, de uitstroomindicatie voor groep 7 én de studiedag die gekoppeld is aan de
analyse van de resultaten van de CITOtoets van januari. Hierbij voorzien we u van de nieuwe data:
Wat
Afname CITOtoets
2e rapport mee naar huis groep 3 t/m 7
Verschoven studiedag
Intekenen rapportgesprekken groep 3 t/m 7
Rapportgesprekken groep 3 t/m 7
Uitstroomindicatie groep 7

Wanneer
Week 9 t/m 11
2 april
Aankondiging volgt in de Bongerd Actueel van maart
29 maart (via Classroom)
Week 14
Tijdens het rapportgesprek

LET OP: de studiedag van 25 februari is vervallen. Op deze dag hebben alle groepen gewoon les.
THEMA AVOND
De thema avond die op 22 februari gepland staat vervalt. Aan het begin van het schooljaar hebben
we naast een thema avond op school ook een online thema avond voorbereid. In de huidige setting
waarbij velen van u overdag ook online werkt, vinden wij een online variant niet wenselijk.
TEVREDENHEIDSONDERZOEK
Met regelmaat vragen wij naar uw mening over de school. Deze keer willen we graag weten hoe u de
sociale veiligheid op onze school ervaart en of u tevreden bent. Een soortgelijke vragenlijst leggen wij
ook voor aan leerlingen en leerkrachten. De informatie is voor ons van belang om de juiste accenten
te leggen bij onze schoolontwikkeling. Iedere twee jaar wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen.
Per gezin krijgt u komende week één link gemaild waarmee u de vragenlijst in kunt vullen. Als
meerdere emailadressen bekend zijn, is dit het eerste mailadres in ons administratiesysteem. U heeft
t/m 16 april de gelegenheid de vragenlijst in te vullen, maar …. als u het direct doet, kunt u het niet
vergeten. Het duurt ongeveer 10 minuten om alle vragen te beantwoorden. Hartelijk dank.

NIEUW GEZICHT
Vanaf 1 februari is Eefke Smits haar Lio-stage op de Bongerd gestart. We hebben Eefke gevraagd
zichzelf te introduceren.
Ik ben Eefke Smits. Ik zit nu in mijn laatste jaar van de pabo en ik ga mijn
afstudeerstage op De Bongerd lopen. Ik ben vanaf februari te vinden bij
groep 6 van Monique en Ivonne. Twee jaar geleden heb ik ook
stagegelopen op deze school bij dezelfde klas. Daar kunnen jullie me
misschien nog van kennen. Erg leuk om weer terug te zijn in Haps! Ik
kom zelf uit Gennep, maar ik woon nu in Nijmegen op kamers. In het
begin ben ik op maandag en dinsdag op school te vinden en na een
tijdje ben ik ook op de woensdag op school. Op maandag en dinsdag zal
ik de klas draaien en op woensdag ben ik vooral bezig met mijn
afstudeeronderzoek. Ik kijk er naar uit om weer voor de klas te staan en
mee te draaien in het team van De Bongerd. Mochten er vragen voor
mij zijn, mogen die altijd gesteld worden. Tot snel op De Bongerd! Met
vriendelijke groet, Eefke Smits

Hoe zorg je dat je kind social media
verstandig gebruikt?
Je kunt er tegenwoordig niet meer omheen: social media. Jongeren groeien ermee op en gebruiken
Instagram en TikTok vaak de hele dag door. Hoe zorg je als ouder dat je kind hier veilig mee
omgaat? Wij geven tips.
Social media zijn leuk en dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Ze gebruiken deze
sociale netwerken bijvoorbeeld om te ontspannen, op de hoogte te blijven van updates van vrienden
en om in contact te komen met anderen. Maar naarmate je kinderen ouder worden, heb je als ouder
vaak minder zicht op hun socialmediagebruik. Goede uitleg en duidelijke afspraken kunnen dan
uitkomst bieden.
Blijf communiceren
Het is belangrijk om open te staan voor de beleving van je kind: toon interesse en stel vragen. Wat
ziet je zoon of dochter online? En wat is zijn of haar ervaring daarbij? Leg uit wat social media zijn en
benoem de voor- en nadelen. Vertel bijvoorbeeld dat het geen goed idee is om persoonlijke
informatie zoals adresgegevens te delen. Kortom: blijf communiceren en geef aan dat je kind altijd bij
je terechtkan met vragen.
Maak duidelijke afspraken
Tegelijkertijd is het belangrijk om duidelijk te zijn. Door goede afspraken te maken over de inhoud en
frequentie van het online mediagebruik bijvoorbeeld. Geef hierbij zelf het goede voorbeeld door
momenten zonder beeldschermen door te brengen. En twijfel je of je het allemaal wel goed
aanpakt? Praat er dan eens met andere ouders over.
Vragen staat vrij!
Heb je vragen over hoe je je kind verstandig leert omgaan met social media? Of andere vragen over
opgroeien? Stel ze aan het CJG via 0485 – 39 66 66 of info@cjglandvancuijk.nl.

