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schooljaar - 2020/2021

BELANGRIJKE DATA
Datum
12 maart
29 maart
30 maart
31 maart of 1 april
2 april
2 april
5 april
Week 14

Wat
Studiemiddag. Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
Intekenen voor online rapportgesprekken groep 3 t/m 7
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
Praktisch Verkeersexamen groep 7 en 8
Paasviering
Studiemiddag. Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
2e Paasdag. Alle kinderen zijn vrij
Rapportgesprekken groep 3 t/m 7

VERSCHOVEN STUDIEDAG
De studiedag die oorspronkelijk op 10 februari gepland stond en die eerder doorgeschoven is naar 25
februari, zal nu op 30 maart plaatsvinden. Op die dag analyseren wij de resultaten van de
middentoetsen, bespreken we de onderwerpen waarvan we vinden dat ze extra aandacht nodig
hebben in de school en geven we de begeleiding voor de tweede periode van het schooljaar vorm.
Dit keer opnieuw een analyse waarbij we rekening (moeten) zullen houden met de impact die het
lesgeven op afstand heeft gehad op de ontwikkeling van de kinderen.
OUDERVRAGENLIJST
Op dinsdag 23 februari hebben wij naar alle gezinnen een mail gestuurd met het onderwerp
‘oudervragenlijst’. Inmiddels heeft bijna 40% van alle gezinnen de vragenlijst ingevuld. Voor een zo
betrouwbaar beeld, is een zo hoog mogelijke respons gewenst. Mocht u de vragenlijst nog niet
ingevuld hebben, dan bij deze een vriendelijk verzoek om dat alsnog te doen.
Ter informatie: er is één link naar ieder gezin verzonden waarmee u de vragenlijst in kunt vullen. Als
meerdere emailadressen bekend zijn, is dit het eerste mailadres in ons administratiesysteem. Mocht
u zelf niets ontvangen hebben en over meerdere mailadressen beschikken, dan adviseren wij u het
volgende:
•
•
•
•

Doorzoek uw mail op datum (23 februari 2021) of op onderwerp (oudervragenlijst);
vraag uw partner of hij/zij iets ontvangen heeft;
Check uw SPAM / ongewenste email;
Is de mail dan nog onvindbaar, informeer school via info@debongerdhaps.nl

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.

MAD SCIENCE
De naschoolse cursus van Mad Science wordt dit schooljaar om de
welbekende reden niet aangeboden.
VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2021-2022
Het vakantierooster voor komend schooljaar is vastgesteld. Vanwege de Nijmeegse Vierdaagse is de
schoolvakantie één week eerder dit jaar dan de rest van de regio Zuid (waar Haps onder valt). Het
rooster is nog exclusief studie(mid)dagen. Deze publiceren we in de nieuwsbrief van juli.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Regio Zuid
25 oktober t/m 29 oktober 2021
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
28 februari t/m 4 maart 2022
18 april 2022
Valt in de meivakantie
25 april t/m 6 mei 2022
26 mei t/m 27 mei 2022
6 juni 2022
18 juli t/m 26 augustus 2022

PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN
Afgelopen jaar kon het praktisch verkeersexamen voor groep 7 niet afgenomen worden. Dit jaar
doen daarom zowel groep 7 als 8 mee. Het verkeersexamen vindt in principe plaat op 31 maart.
Mochten er teveel groepen deelnemen dan wordt er uitgeweken naar 1 april. Communicatie over de
benodigde ouderhulp bij het praktisch verkeersexamen verloopt via meester Theo. Goed om te
weten: deelname aan het verkeersexamen is alleen mogelijk wanneer er voldoende ouderhulp is.

KAMP GROEP 8 UITGEBREID
Het laatste schooljaar is altijd een extra bijzonder jaar. Na 8 jaar (sommige iets langer, anderen iets
korter) werk je toe naar afronding van je basisschoolperiode en de overstap naar het voortgezet
onderwijs. Mijlpalen als de eindtoets, kamp en musical, markeren dit jaar. Maar ook alle andere
‘reguliere’ activiteiten onderneem je voor het laatst. In het afgelopen schooljaar zijn veel van die
activiteiten komen te vervallen. Aan het begin van het schooljaar hebben we het kamp nog kunnen
verzetten. Dit maakt dat groep 8 dit jaar, als het ons gegeven is, op 31 mei, 1 en 2 juni op kamp gaat.
Om het speciale jaar te markeren, hebben we besloten om dit jaar het kamp dit jaar met 1 dag te
verlengen. Door een dag vol activiteiten toe te voegen, willen we de kinderen zo vlak voor hun
overstap, net even iets extra’s meegeven na een periode waarin veel ook niet door kon gaan.
Concreet betekent dit dat groep 8 zondag 30 mei op kamp zal gaan en woensdag 2 juni zal
terugkomen op school. Op donderdag 3 juni zijn zij vervolgens vrij ter compensatie van zondag 30
mei.

VACATURES MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad (MR) zoekt nieuwe leden.
Als ouder/verzorger meepraten over school?
In de MR natuurlijk!
Aftreden twee ouderleden MR
Aan het einde van dit schooljaar zullen twee ouderleden van de MR, Kim Verweij en Harma van
Haandel, aftreden. Zij hebben hun zittingsperiode van 3 jaar er alweer op zitten en kunnen geen
volgende termijn van nog eens 3 jaar volmaken. Wij zijn nu dus op zoek naar 2 nieuwe, enthousiaste
ouders/verzorgers, die de MR oudergeleding willen komen versterken met ingang van het nieuwe
schooljaar.
Wat doet de MR?
De MR van de Bongerd bestaat uit drie ouders/verzorgers en drie leerkrachten van de Bongerd. De
MR heeft bevoegdheden om mee te denken en mee te praten over alle zaken die de school aangaan
zoals:
•
•
•
•
•
•

Vaststelling of wijziging van de schoolgids en het schoolplan
Veranderingen in het onderwijs
Schooltijden en Vakantieplanning
Personele zaken
Financiën
Zaken vanuit de ouders of vanuit het team

De MR is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Iemand komt in de MR doordat hij of zij
zich verkiesbaar stelt en officieel gekozen wordt. De MR vergadert 6 x per jaar, op wisselende dagen
met de directie. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en duren meestal tot 21.30 uur.
Ervaringen van een ouderlid
“Ik vind het belangrijk om de besluitvorming rondom onderwijs, welzijn etc. van onze kinderen op de
Bongerd vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Hierin kan je als ouder binnen de MR een
belangrijke rol vervullen. Daarnaast is het voor jezelf ook een verrijking om meer inzage te hebben in
de totstandkoming van het schoolbeleid en de school op een andere manier te leren kennen” Marloes van den Boogaart – van Rossum, voorzitter MR De Bongerd
Oproep nieuwe ouders/verzorgers
Wil je ook meedenken en meepraten over van allerlei zaken die er spelen op school? Wil jij een
luisterend oor zijn voor alle andere ouders in Haps en kun jij de geluiden van onze ouders goed
overbrengen in de MR? Ben je enthousiast en wil je op een andere manier je steentje bijdragen aan
de school? Je bent dan van harte welkom om ons te komen versterken en de MR weer voltallig te
maken.
Waar kan ik me aanmelden?
Enthousiast? Meld je aan en stel je verkiesbaar. Stuur je brief/aanmelding met een motivatie naar:
Marloes van den Boogaart- van Rossum, voorzitter : marloesvrossum@hotmail.com
Jacqueline ten Haaf, secretaris:
j.thaaf@optimusonderwijs.nl
Zijn er meer dan twee aanmeldingen, dan worden er verkiezingen gehouden. Degene met de meeste
stemmen worden dan de opvolgers van Kim en Harma.

WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS
Lessen over relaties en seksualiteit… is dat nodig?
Kinderen hebben veel vragen over relaties en seksualiteit. Uw
zoon van vier vraagt bijvoorbeeld of meisjes ook een piemel
hebben. Of u hoort uw 11-jarige dochter zeggen dat ze verliefd
is. Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten betrouwbare
informatie aan kinderen geven zodat zij goed aan kunnen
sluiten bij de ontwikkeling van hun kinderen.
Hoe verloopt de ontwikkeling van kinderen?
De seksuele ontwikkeling start al bij de geboorte. Kinderen
hebben ook seksuele gevoelens, maar die zijn tot de puberteit
(als de hormonen actief worden) anders dan die van
volwassenen. Zo begint de (pre)seksuele ontwikkeling bij kinderen met het ontdekken van
het eigen lichaam. Hier hoort ook de ontdekking van de geslachtsdelen bij. Later komen
vriendschap en verliefdheden centraal te staan. In de periode dat uw kind op de basisschool
zit maakt het grote lichamelijke veranderingen door. De ene keer verlopen die geleidelijk en
de andere keer met grote sprongen. Tegen het einde van de basisschool start de puberteit.
Basisschool: te vroeg?
De basisschool kan in al deze ontwikkelingen een positieve rol spelen. Uw kind brengt daar
per slot van rekening veel tijd door. Relationele en seksuele vorming binnen het
basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of
voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en
omgangsregels. Zaken waar u het thuis waarschijnlijk ook over heeft, maar die ook op school
ter sprake komen. Want op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in
aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben. School en
ouders kunnen elkaar hierin vinden als partners in de opvoeding.
De Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels brengt relationele en seksuele vorming op een
positieve en vrolijke manier onder de aandacht bij kinderen, scholen, leerkrachten en
ouders. De school wordt hierin, wanneer nodig, ondersteund door de regionale GGD.
Wanneer?
De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 15 tot en met 19 maart.
Activiteiten
Deze week worden er in groep 1 t/m 8 vier lessen gegeven over relationele en seksuele
vorming die aansluit bij de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende
groepen.
Website
Op www.weekvandelentekriebels.nl vindt u meer informatie over relationele en seksuele
vorming en de Week van de Lentekriebels.

Hoe leer je jouw kind omgaan met geld?
84% van de volwassenen die op jonge leeftijd leerden omgaan met geld, sparen nu vaker. Dat blijkt
uit onderzoek van het Nibud. Kortom: het is dus belangrijk om je kind de waarde van geld bij te
brengen. Hoe je dat doet? Wij geven tips.
“Mam, pap, zullen we biljetten uit de muur halen om nieuwe spullen te kopen?” Kinderen denken
soms dat geld ongelimiteerd beschikbaar is. Aan jou als ouder de taak om waardebesef bij je zoon of
dochter te creëren. Onthoud daarbij: Begeleiden is goed, maar geef je kind ook de ruimte om fouten
te maken. Die horen erbij en zijn leerzaam.
Op is op
Verdienen, sparen en uitgeven. Je leert het je zoon of dochter met zakgeld. Als baas over de eigen
portemonnee moet hij of zij keuzes maken. Vandaag een zak snoep of doorsparen voor een nieuwe
game? Het bedrag dat je geeft, hangt af van je eigen bestedingsruimte en wat je kind ervan moet
betalen. Maak hierover duidelijke afspraken én vergeet het zakgeldmoment niet.
Spaarpot of -rekening
Heeft je kind nog geen spaarvarken? Tijd om er eentje aan te schaffen. Want sparen is leuk en
belangrijk. Stel samen een spaardoel vast en bekijk regelmatig de tussenstand. Dat doe je door het
gespaarde geld te tellen. Het is verstandig om met contant zakgeld te beginnen. Zo ziet je kind het
geld letterlijk binnenkomen. En is je zoon of dochter al wat ouder? Open dan een spaarrekening!
Vragen kost geen geld!
Heb je vragen over hoe je jouw kind leert omgaan met geld? Of andere vragen over opgroeien? Stel
ze aan het CJG via 0485 – 39 66 66 of info@cjglandvancuijk.nl.

