BONGERD ACTUEEL
Kerkstraat 7 – 5443 AA Haps
BELANGRIJKE DATA
Datum
2 t/m 8 maart
9 maart
11 maart
11 t/m 15 maart
14 maart
15 maart
19 maart
19 en 21 maart
21 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart
2 april
3 april

Nr. 7 maart

schooljaar - 2018/2019

Wat
VOORJAARSVAKANTIE
Bongerd Klusdag
Intekenen voor rapportgesprekken groepen 3 t/m 7
Actieweek Onderwijs
2e Rapport mee naar huis
Stakingsdag. Alle leerlingen zijn vrij.
9.00 – 10.00 Ouderpanel
Rapportgesprekken groepen 3 t/m 7
Kleinkunst groepen 1 t/m 3
15.00 - 16.00 poetsmiddag in alle groepen
Schoolvoetbaltoernooi groepen 7/8
9.00 – 10.00 Ouderpanel
10.00 - 12.00 Open Dag
Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
Schoolvoetbaltoernooi groepen 5/6

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
De vakantiedagen voor komend schooljaar zijn weer bekend. De data voor studie(mid)dagen
worden later in het schooljaar vastgesteld. In de nieuwsbrief zullen wij u daarover informeren.
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Data
14 oktober t/m 18 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
24 t/m 28 februari 2020
10 april 2020
13 april 2020
20 april t/m 1 mei 2020
5 mei 2020
21 mei 2020
1 juni 2020
13 juli t/m 23 augustus 2020

Ouderpanel
Het huidige schoolplan verloopt binnenkort en het nieuwe is in de maak. We willen graag van
gedachten wisselen met een aantal ouders over de onderwerpen die erin opgenomen staan.
Hiervoor hebben we twee ouderpanels ingepland:
1) dinsdag 19 maart 9.00 - 10.00
2) donderdag 28 maart 9.00 - 10.00
In ieder panel is er plek voor 5-6 ouders. Aanmelden kan via info@debongerdhaps.nl.
Uitnodiging vragenlijst oudertevredenheid
Binnenkort ontvangt u een mail van school waarin u verzocht wordt een
oudertevredenheidsvragenlijst in te vullen. Een soortgelijke vragenlijst leggen wij ook voor aan
leerlingen (groep 6 t/m 6) en het team. De informatie is vaoor ons van belang om op de goede
plek de juiste accenten te leggen bij onze schoolontwikkeling. Iedere twee jaar komt er een nieuwe
vragenlijst. We weten hierdoor waar we nu staan en over twee jaar kijken we welke vorderingen
we gemaakt hebben. Per gezin krijgt u per mail één link waarmee u de vragenlijst kunt invullen.
Als meerdere mailadressen bekend zijn, is dit het eerste mailadres dat in ons administratiesysteem
staat. U heeft t/m 19 april de tijd om de vragenlijst in te vullen, maar …. Als u dit direct doet, kunt
u het niet vergeten. Het duurt ongeveer 10 minuten om alle vragen te beantwoorden. Voor de
zomervakantie ontvangt u in de nieuwsbrief een terugkoppeling op de resultaten.

Staking
Van 11 t/m 15 maart is er een landelijke actieweek in de
onderwijssector. Naast het feit dat er op de Bongerd op vrijdag
15 maart gestaakt wordt en de school gesloten is, worden er in
deze week kleinschalige acties gehouden in de school. U ontvangt
hier volgende week meer informatie over.
Kluszaterdag
Zaterdag 9 maart is er weer een kluszaterdag. We beginnen om 9.30 en stoppen om 12.30. Deze
keer willen we o.a. de oude teamkamer opruimen en de nog niet geschilderde delen van het
schuurtje aanpakken. Klust u mee? Gezellig!

Vrijdag 12 april Koningsspelen 2019!
Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen op de Bongerd. Deze dag is er een grote
sportdag op het sportpark in Haps voor de gehele school. Om van deze dag een
geslaagde, sportieve happening te maken, hebben wij uw hulp hard nodig!
Wij zoeken hulp voor:
•
Het begeleiden van een groepje kinderen op 12 april bij de spelletjes voor groep 1,2,3 van
8.30 uur - 14.00 uur.
•
Het begeleiden van een spel op 12 april bij de groepen 4 t/m 8 van 8.30 uur - 14.00 uur
•
Het klaarmaken van de lunch op 12 april van 10.30 uur - 13.30 uur
•
Het opbouwen van de spellen op donderdagavond 11 april van +/- 19.00 uur - 21.00 uur
Noteer deze datum alvast in de agenda! Het zou fijn zijn als u kunt helpen.
In de week na de vakantie krijgt u bericht van de klassenouder(s) en kunt u zich inschrijven als
hulpouder. Uiteraard zijn ook opa’s en oma’s van harte welkom om ons te komen helpen!
Afscheidswoord Myriam Roelofs, voorzitter Medezeggenschapsraad.
Beste ouders, leerkrachten en kinderen van de Bongerd,
Vier jaar lang heb ik met veel plezier als lid van de oudergeleding en later ook als MR voorzitter
een rol gespeeld in het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie van de Bongerd. Daarbij
zijn veel beleidszaken de revue gepasseerd en heb ik geprobeerd daar waar mogelijk in overleg
met een betrokken achterban van ouders een steentje bij te dragen aan de beleidsvorming door de
directie.
Voor mij belangrijke speerpunten heb ik onder de aandacht proberen te brengen zoals een goede
kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsmethoden, passend onderwijs met de nadruk op meeren hoogbegaafden, 21e eeuwse vaardigheden (vooral ICT en programmeren), het muziekonderwijs
en de rooms-katholieke identiteit van de school. Hiermee heeft de school mooie stappen gemaakt.
En ook ik heb er erg veel van geleerd en heb de contacten met de directie, ouders, personeelsleden
en kinderen als zeer prettig ervaren. Dank je wel voor het in mij gestelde vertrouwen!
Nu we binnenkort met ons gezin een grote stap gaan maken door te gaan verhuizen naar een
nieuwe regio, draag ik het stokje graag over. Harma Van Haandel hebben we in de vergadering van
26 februari 2019 mogen verwelkomen als nieuw lid van de oudergeleding en Kim Verweij heeft de
voorzittershamer van mij overgenomen. Daarbij zal er aan het einde van het schooljaar nog een
vacature komen voor een ouderlid, omdat de zittingstermijn van Ilse Oosterlaar erop zit en ze
heeft aangegeven een andere uitdaging te hebben gevonden.
Heb je interesse om een belangrijke rol te gaan spelen in het adviseren van de directie over
beleidszaken zoals het nieuwe meerjarenbeleidsplan, vraag dan eens na bij de leden van de
oudergeleding wat de MR inhoudt of sluit een keer aan bij een MR vergadering (wo 15 mei of do 27
juni om 19.30 uur). Bij deze Bongerd Actueel vind je de vacaturetekst voor een nieuw lid van de
oudergeleding. Iedereen bedankt, veel geluk met jullie kinderen en tot ziens in de toekomst!
Groetjes Myriam Roelofs
Wij wensen Myriam, Gert-Jan, Eveline, Malou en Lisanne heel veel geluk toe in Friesland en willen
Myriam ook langs deze weg nogmaals bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij de school!

MR vacature oudergeleding
De Medezeggenschapsraad (MR) van de Bongerd zoekt met ingang van het schooljaar 2019-2020 een
nieuw lid om de MR oudergeleding te komen versterken.
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten die nauw betrokken zijn bij het vaststellen van het
beleid van de school. Door de directie worden we geïnformeerd, we adviseren aan de directie en
over sommige onderwerpen hebben we instemmingsrecht. De MR vergadert 6 keer per jaar en stemt
daarbij relevante ontwikkelingen af met de directie van de Bongerd. Onderwerpen die besproken
worden zijn o.a. jaarplannen, begroting, de formatie, de klassenindeling en het vakantierooster.
• Heb jij een mening over deze of andere onderwerpen met betrekking tot het beleid van de
school?
• Of wil jij een rol spelen in het tot stand komen van het beleid van de school?
• Ben jij een enthousiaste en betrokken ouder die, zich samen met de andere MR-leden wil
inzetten voor de belangen van de kinderen, ouders en personeelsleden van de school?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Als je geïnteresseerd bent, verzoeken we je om je via een berichtje
aan mr.debongerdhaps@optimusonderwijs.nl kandidaat te stellen. Het is de bedoeling dat je jezelf
in een kort stukje voorstelt en motiveert wat je toegevoegde waarde voor de MR kan zijn. Als er
meerdere kandidaten zijn, worden er verkiezingen georganiseerd. De korte voorstel en
motivatieteksten worden dan in de Bongerd Actueel geplaatst. Vervolgens kunnen ouders hun stem
uitbrengen op de kandidaten.
Tot 16 mei 2019 kun je je kandidaat stellen.
Als je nog vragen hebt, kun je terecht bij één van de MR leden van de oudergeleding.
Met vriendelijke groet, namens de MR oudergeleding,
Kim Verweij (moeder van Roan (groep 6) en Tygo (groep 4)) 06-43750029
kimverweij15@hotmail.com
Ilse Oosterlaar (moeder van Malijn (groep 8) en Britt (groep 6)) 06-10010303
ioosterlaar@hotmail.com
Stagiaire Kyra van Ras
Hoi! Mijn naam is Kyra van Ras en ik ben derdejaars Pabo
student op de HAN in Nijmegen. Vanaf 18 februari ben ik te
vinden op de Bongerd, maar niet als stagiaire in een klas.
Vanuit de Pabo volg ik namelijk de minor Leiderschap en zal ik
ongeveer vier maanden met directrice Linda meelopen.
Ik ben 19 jaar oud en ik woon in Odiliapeel. Mijn hobby’s
bestaan uit muziek maken, tekenen en afspreken met familie
en vrienden. Daarnaast ben ik ook echt een buitenmens en
heb ik het geluk dat ik tegenover een prachtig bos woon, waar
ik dan ook vaak te vinden ben.
Mocht je vragen hebben, spreek me dan gerust aan of loop
even binnen! Groetjes Kyra
Voorleeswedstrijd
Op 12 februari was de Cuijkse voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Het niveau lag enorm
hoog en de verkiezing was opnieuw hartstikke spannend. Fleur Thijssen heeft een mooie prestatie
neergezet maar helaas ging de titel aan haar voorbij. Dank je wel Fleur voor jouw inzet en
enthousiasme. Wij vinden je een topper!

Carnaval
Wij wensen iedereen een spetterende carnaval toe! Op de Bongerd hebben we het onder leiding
van prins Lars en Ties en de prinsessen Noa en Fem, uitbundig gevierd. Verrast waren we dat Prins
Juul, prinses Bo en hun gevolg ook aanwezig waren. Vereerd door het bezoek van Prins Rob en zijn
Jannie. Ouders die geholpen hebben met alle voorbereidingen (programma, foto’s, kostuums,
bolderkarren, muziek, begeleiding, etc..) hartelijk dank!

Blink!
Op woensdag 27 februari organiseerden de groepen 5 t/m 8 een tentoonstelling van de producten
die zij gemaakt hadden in kader van Blink! De groepen 5 en 6 gaven een doorkijk op de stad van
de toekomst en de groepen 7 en 8 streden om de gunst van de kiezer. Er was veel publiek op
afgekomen en na een spannende stemronde bleek de Pvdw van Mila, Jaro en Jurre de grootste
partij. Pfieuw … campagne voeren is zo eenvoudig nog niet.
Nieuw!!
Op het achterplein wordt op 15 maart een nieuw speeltoestel geplaatst. Het toestel komt op de
plek waar eerder de moestuin was. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap: uitbreiding van
speelmogelijkheden en een opgeknapte ruimte. Er is gekozen voor een toestel dat de motoriek van
de kinderen stimuleert. In aanloop naar de plaatsing moet het terrein vrijgemaakt worden. Dit
gebeurt in de vakantie op vrijdag 8 maart.
Gruiten
Jaren geleden is het Gruiten op de Bongerd geïntroduceerd. Voor ons is de extra aandacht voor het
eten van groenten en fruit op de dinsdag en donderdag inmiddels een vanzelfsprekendheid
geworden. Zo nu en dan merken we dat kinderen op deze dagen toch nog iets anders meenemen.
Bij deze het verzoek om hier alert op te zijn. Bij kinderen die iets anders dan groenten of fruit bij
zich hebben, gaat het eten op die dagen terug mee naar huis.
Kriebels in je buik
Op woensdag 13 maart om 19:30 vindt een Webinar LENTEKRIEBELS plaats voor ouders. Dit
webinar schetst het belang van relationele en seksuele opvoeding en geeft ouders handvatten om
over dit onderwerp te praten.
Hoe volg je het webinar?
Via https://ggd-west-brabant.webinargeek.com/webinar-relaties-en-seksualiteit-bij-kinderen kun
je je aanmelden en op afstand gratis deelnemen. Je volgt de Webinar vanachter je PC, Mac, tablet
of smartphone. De spreker(s) zijn via video en audio te volgen en via de chat breng je je eigen
vragen en ervaringen in.

Nederlands Kampioenschap Maasheggenvlechten

Zondag 10 maart 2019 ten zuiden van de oude spoordijk Oeffelt-Gennep
Evenement: op zondag 10 maart 2019 vindt voor de 14de keer het Nederlands Kampioenschap
Maasheggenvlechten plaats. De organisatie is in handen van Stichting Landschapsbeheer Boxmeer
(SLABOX) en wordt ondersteund door vele vrijwilligers van IVN Maasvallei.
Locatie: het kampioenschap vindt plaats ten zuiden van de oude spoordijk die ligt parallel aan de
provinciale weg van Oeffelt naar Gennep, bij het tunneltje onder de spoordijk.
Doel: het kampioenschap is opgezet om het oude ambacht heggenvlechten in ere te houden. Sinds
mensenheugenis vormen de Maasheggen de scheiding tussen kleine percelen weiland en dat willen
we zo houden. Zeker nu het gebied de UNESCO status van Man & Bioshpere gekregen heeft, neemt
de belangstelling voor de Maasheggen en het vlechten toe.
Activiteiten: naast het vlechten zijn er dit jaar weer veel randactiviteiten voor het publiek. Men kan
stands in de tent bezoeken waar regionale ondernemers en organisaties laten zien en misschien
wel laten proeven wat ze in hun onderneming maken.
Voor de kinderen is er ook van alles te doen. Zij kunnen een mooi (natuur) werkstukje maken bij
het jeugd-IVN, kalfjes aaien, broodjes bakken, wilgen vlechten, op de rug van een knol een ritje
maken enz. Het kinderprogramma is altijd zeer uitgebreid
De wedstrijd: hoofdzaak zijn natuurlijk de vlechters die strijden om de Gouden Hiep. De organisatie
verwacht zo’n 45 teams, meer dan 150 deelnemers, die allemaal een stuk heg onder handen
nemen en gaan vlechten volgens de traditionele Maasheggenstijl.
Kortom, meer dan voldoende redenen om samen met familie, vrienden en kennissen op 10 maart
tussen 11.00 en 16.00 uur naar Oeffelt te komen en te genieten van dit prachtige evenement en
deze prachtige traditie. Zie ook: www.maasheggen.nl

