BONGERD ACTUEEL
Kerkstraat 7 – 5443 AA Haps

Nr. 8 april

schooljaar - 2018/2019

BELANGRIJKE DATA
Datum
10 april
12 april
16, 17 en 18 april
19 april
20 april t/m 5 mei
10 mei
13 mei
14 mei
15 mei
18 mei

Wat
Schoolvoetbaltoernooi groepen 3 en 4
Koningsspelen
Eindtoets groep 8
Paasviering
MEIVAKANTIE
Bongerd Dag

13.15-14.00 Podiumkunsten (optredens groep 1/2PP, 3C, 5JM, 7/8T)
Studiemiddag. Alle groepen vanaf 12.00 vrij
Schoolfotograaf
Bongerd Klusdag

PAASVIERING 19 APRIL
Traditiegetrouw organiseren we op de Bongerd tijdens de
Paasviering een eiertikwedstrijd. Dat doen we dit jaar op vrijdag 19
april. Tussen 08:30 uur en 08:45 uur beginnen we met de wedstrijd.
Bij goed weer is deze buiten op het plein (achter de school). Na de
strijd om de Gouden Ei Trofee ontbijten de kinderen samen in de
klas. Meer informatie over deze ochtend leest u terug in de brief (zie
bijlage bij deze Bongerd Actueel).
De Paascommissie van de Ouderraad
OPROEP
Op de Bongerd willen we steeds weer ons onderwijs verbeteren. Dat doen we op veel manieren. Zo ook
door gebruik te maken van een externe auditor (iemand die, met het inspectiekader in het achterhoofd,
een foto van de school maakt en gericht feedback aanreikt). Op 15 en 16 april vindt er een audit plaats
op de Bongerd. Naast klassenbezoeken, gesprekken met leerlingen, leerkrachten, de intern begeleider
en directeur wil Diane Butter van Leerkracht&Co op 15 april ook in gesprek met 4-5 ouders. Kunt en wilt
u op deze dag een bijdrage leveren, geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind(eren) of informeer
Linda van Summeren. Het gesprek is van 13.45 tot 14.15 uur.
OUDERPANEL
Op 19 en 28 maart organiseerden we een ouderpanel. Dit omdat we graag wilde weten wat ouders van
de thema’s vinden die in het concept schoolplan zijn opgenomen. Drie ouders namen de tijd om het
gesprek aan te gaan. Waardevolle feedback is er gegeven, deze verwerken we in het plan. U hoort hier
later meer van.

STUDIEDAG
Op de afgelopen studiedag is er hard gewerkt aan het verder
concretiseren van het nieuwe schoolplan (periode 2019 – 2023). Ook
evalueerden we het nieuwe analyse format dat we gebruikten om de Mtoetsen van januari te analyseren en bespraken we onderdelen van het
werkverdelingsplan. Deze onderwerpen klinken wellicht als een ‘ver van
mijn bed show’ maar u mag van ons aannemen dat uw kind(eren)
profiteren van het resultaat dat deze dag bereikt werd.
18 MEI: BONGERD KLUSDAG
Op 9 maart werd weer ongelooflijk veel werk verzet door alle aanwezige klussers. De gemeente was na
deze zaterdag weer heel veel afval rijker 🙂. Een speciaal dank je wel aan John de Bruin. Dankzij zijn
aanwezigheid op zaterdag (incluis graafmachine en aanhanger) konden we de klus buiten ook geklaard
krijgen. Was je er niet bij? Geen nood. Op 18 mei is er weer een klusdag. We gaan dan onder meer de
wanden bijwerken zodat die weer fris wit ogen. Als het meezit pakken we ook het beitsen van het
restant van het schuurtje aan. Aanvang: 9.30 uur. Eindtijd:12.30 uur.
LETS’ PLAY MUSIC
Op woensdag 10 april verzorgt MV Juliana weer de jaarlijkse introductieles muziek instrumenten in de
groepen 5 en 6. Dit is de aftrap voor Lets’ Play Music 2019. Na de introductie les kunnen de kinderen die
dat willen zich aanmelden voor de naschoolse muzieklessen.

VAN HET LEERLINGPERSBUREAU

carnaval
Interview
vraag 1:Wat vind jij van carnaval.
linsey’s: soms leuk en soms stom
Daan:super leuk
paskal:leuk
vraag 2: wat vind je het leukst aan carnaval
linsey's:dansen
Daan:verkleden en schminken
paskal:confetti
De dag dat het bekend werd gemaakt was op vrijdag eerst werden de kleuter bekend gemaakt
en daar na de groote en de kleine prins en prinses zij prins Ties en prinses fem en van de grote
zij .prins Lars en prinses Noa.
en op woensdag hadden we gekke haren dag en er heel veel gekke haren bij er waren echt
veel gekke haren bij maar het was ook leuk om te zien en op donderdag hadden we pyjama dag
en er waren heel veel leuke pyjama's en het was ook heel fijn in de pyjama. we hadden op
allebei de dagen heel veel lol

Van Roos en Sara

Samenvatting: Carnaval
Het was dit jaar weer leuk met prins Lars en de carnaval. Alle groepen
waren aan het feesten, hotsen, en knotsen. We hebben dit jaar weer
leuke activiteiten gedaan deze activiteiten waren heel leuk, in het begin
van de ochtend hadden we de optocht gelopen, maar dit jaar anders
met leuke woordgrappen. Daarna mocht je met je eigen groep iets leuks
in de klas doen. En daarna mochten we het hele feest afsluiten met
dansen. Je mocht eerst met je eigen groep dansen en toen koos onze
prins Lars wie doorging. En toen kreeg je een finale. Het was weer een
topjaar.

Beste ouders/verzorgers,

Op vrijdagmorgen 19 april (goede vrijdag) houden we op
school onze jaarlijkse Paasviering. We starten tussen
08:30 uur en 08:45 uur met de eiertik-wedstrijd op het
schoolplein achter de school. Hiervoor nodigen wij u van
harte uit!
Daarna is er voor alle kinderen in de groepen een broodmaaltijd. Deze maaltijd bestaat
uit enkele sneetjes stokbrood en is dus geen volledig ontbijt. Wij raden daarom aan om
uw kind ’s morgens thuis alvast iets te laten eten. De maaltijd staat in het teken van een
gezellig samenzijn en van de viering van het Paasfeest.
Wij vragen u om de volgende spullen mee te geven aan uw kind voor de brood-maaltijd:
•
•
•
•
•

een bord
een mes
een lepeltje
een beker
een eierdopje

Ook de groepen 1 en 2 nemen een mes mee. Zij krijgen hulp bij het smeren. Zorgt u
ervoor dat uw kind deze spullen (met naam erop) op donderdag 18 april meeneemt
naar school?
We gaan er ook dit jaar weer een gezellige viering van maken. Graag tot ziens bij
de eiertik-wedstrijd!
De Paascommissie

Wist je dat je in Haps samen met vriendjes en vriendinnetjes kunt dansen?
Dansschool Keep on Movin’ verzorgt streetdance lessen in de Kuip in Haps!
Bij ons staat plezier voorop! Iedereen is welkom bij Keep On Movin’. Of je nu al heel
veel danst of je eerste danspasjes wil gaan wagen maakt voor ons niets uit!
We dansen op leuke muziek en treden jaarlijks op tijdens onze dansshow.
Kom gerust een keertje binnenlopen in de Kuip, Kerkstraat 5A, 5443 AA Haps.
We dansen op vrijdagmiddag.
• Vrijdag 15:15 uur tot 16:15 uur vanaf 3 jaar.
• Vrijdag 16:15 uur tot 17:15 uur vanaf 7 jaar.
Je mag twee gratis proeflessen volgen om te kijken of dansen iets voor jou is!
Voor meer informatie mag u altijd contact opnemen.
- mailen : info@keeponmovin.nl of
- bellen: 06- 30 15 70 06
Lieve dansgroetjes,
Team Keep On Movin’

In samenwerking met Theo Bens (KBO) en Piet Gerrits (inwoner Haps) organiseert
de SchitteRing dit jaar voor de 7e keer de wandel2daagse voor ALLE inwoners, jong
en oud, uit Haps.
De wandel2daagse vindt plaats op dinsdag 28 en woensdag 29 mei.
Het zou heel leuk zijn om deze wandeltocht samen met uw gezinsleden, vrienden,
buurtgenoten, klasgenoten en of vereniging te lopen. Noteer deze data alvast in
uw agenda en op uw kalender.
Wat houdt de wandel2daagse in:
•

2 avonden wandelen. Kiezen uit 3 afstanden: 5 km - 7,5 – 10 km.

•

Vertrek is vanuit de SchitteRing tussen 18.00 en 19.00 uur.

•

De finish is de 1ste dag bij de SchitteRing en de 2de dag zal er een feestelijke
binnenkomst zijn bij café/zaal de Posthoorn.

•

Onderweg zijn er pauzeplaatsen waar gezorgd wordt voor een versnapering.

•

U kunt, indien wenselijk, meedoen met behulp van een rolstoel.

De organisatie hoopt dat het weer een geweldige wandel2daagse wordt, met een
grote opkomst.
Heel graag tot dinsdag 28 en woensdag 29 mei

***HAPSE BOYS inlooptrainingen 2019 en lidmaatschap***
Kom je ook?
Inlooptrainingen
Weet je nog niet zeker of voetballen iets voor jou is? Dan kun je deelnemen aan de
jaarlijkse inlooptraining(en);
1e inlooptraining is op woensdag 17 april aanvang 18.00 uur – 19.15 uur
2e inlooptraining is op woensdag 15 mei aanvang 18.00 uur – 19.15 uur
Waar: Sportpark-voetbalveld Hapse Boys
Denk aan: sportkleding, voetbalschoenen of sportschoenen.
Voor wie: Alle jongens en meiden (geboren voor 31-12-2014)
Aanmelden
Je kunt je aanmelden als lid door contact op te nemen met de ledenadministratie.
Een inschrijfformulier HYPERLINK
"https://www.hapseboys.nl/376/inschrijfformulier/" kun je opvragen via
ledenadministratie@hapseboys.nl
Ieder spelend lid wordt automatisch lid van de KNVB.
Contributie
Een overzicht van de contributie is te vinden op onze website www.hapseboys.nl
Meer informatie
Voor vragen over de ledenadministratie kunt u mailen
naar ledenadministratie@hapseboys.nl
We zien jullie graag op sportpark de “Berkte”.
Voetbal groeten v.v. Hapse Boys

