BONGERD ACTUEEL
Kerkstraat 7 – 5443 AA Haps

Nr. 8 april 2020-2021

schooljaar - 2020/2021

BELANGRIJKE DATA
Datum
5 april
Week 14
Week 16
23 april
26 april
27 april
3 t/m 14 mei

Wat
TWEEDE PAASDAG. Alle kinderen zijn vrij.
Rapportgesprekken groepen 3 t/m 7
Eindtoets groep 8
Koningsspelen (in een aangepast jasje)
STUDIEDAG. Alle kinderen zijn vrij
KONINGSDAG. De school is gesloten.
MEIVAKANTIE

RESULTATEN M-TOETSEN
Twee keer per jaar analyseren we met ons hele team de resultaten van de Cito-toetsen. Zo ook op de
studiedag afgelopen 30 maart. Met twee keer een lockdown in ons achterhoofd, waren wij natuurlijk
erg benieuwd naar de opbrengsten. Zou al het harde werken zijn vruchten afwerpen of zou er
inderdaad sprake zijn van (enorme) achterstanden bij onze leerlingen? Het eerste bleek het geval. De
kinderen (en u ook) mogen hartstikke trots zijn op de prestaties die zij hebben neergezet. Hieruit
bleek nogmaals hoe ontzettend aandachtig en goed de kinderen zijn blijven leren.
En ja, er zijn kanttekeningen bij te plaatsen, en dat zullen we ook steeds blijven doen. Bijvoorbeeld
dat de toetsen bijna 2 maanden later afgenomen zijn dan normaal, dat we geen zuivere vergelijking
kunnen maken met de toetsen die eind vorig schooljaar zijn afgenomen, dat sommige groepen veel
te maken hebben gehad met vervangers en dat het resultaat op begrijpend lezen wel achterblijft bij
de overige vakken, mede omdat het zich zo lastig op afstand laat onderwijzen. Maar voor nu een
welverdiende, dikke pluim!
AFSCHEID JOSÉ
Beste ouders, lieve kinderen van de Bongerd,
Met pijn in het hart, maar tegelijkertijd met veel zin in een nieuwe uitdaging, laat ik jullie weten dat
ik per 1 juni de Bongerd ga verlaten. Vanaf dan heb ik een baan geaccepteerd aan de Parcivalschool
in Arnhem. Ik ga het samenwerken met dit fijne team, het werken met de kinderen en de gesprekken
met ouders enorm missen. Ik weet dat het even duurt voordat ik me ergens anders net zo thuis zal
voelen als hier en hoop dat ik het op de Parcivalschool uiteindelijk net zo fijn zal krijgen. Ik wil jullie
bij deze alvast bedanken voor het vertrouwen en de vaak fijne samenwerking. Wellicht tot
ziens! José.
WERVING NIEUWE INTERN BEGELEIDER
Het vertrek van José betekent dat er een vacature is voor de functie van intern begeleider. In de
komende weken zal het werving- en selectieproces worden doorlopen. Vooralsnog betreft het een
interne vacature die binnen Optimus wordt uitgezet. De verwachting is dat de nieuwe intern
begeleider m.i.v. het nieuwe schooljaar zal starten.

EIERTIKWEDSTRIJD
We gaan een mooi paasweekend tegemoet. In de groepen is er uiteraard aandacht besteed aan
Pasen. Een paasontbijt zat er niet in en omdat we nog steeds in bubbels in school zijn, kon ook de
eiertikwedstrijd niet in zijn traditionele vorm doorgaan. Maar geen nood, het alternatief was maar
liefst acht(!) eiertikwedstrijden in de school. Iedere groep had vandaag zijn eigen winnaar. Viënn,
Floor, Sem, Keet, Isa, Raf, Sjors en Roan: van harte gefeliciteerd! OR bedankt voor het voorbereidend
werk
. Hieronder een collage.

VERKEERSEXAMEN
Afgelopen woensdag mochten de leerlingen uit groep 7 en 8 hun fietskunsten laten zien op de wegen
in Cuijk. Ook groep 8 was dit jaar van de partij. Vorig jaar kon deze groep door het Covid 19 virus
geen examen afleggen. Ze mochten dat dit jaar dus inhalen. Onder het toeziend oog van diverse
ouders werd een parcours afgelegd door het centrum van Cuijk. Alles uiteraard Coronaproof. Het is
fijn om te kunnen vertellen dat ieder kind geslaagd is. Niet alleen de organisatie, maar ook de ouders
die onderweg hebben gepost danken we heel hartelijk voor hun inzet en inspanning.

DANK DORPSRAAD
Het zal u niet verbazen dat al onze speeltoestellen jaarlijks gekeurd worden. Helaas bleek vorig
schooljaar dat het toestel met glijbaan dat op het achterplein staat, niet langer veilig gebruikt kan
worden. Omdat dit kleine perceeltje gemeentegrond betreft, hebben we besproken of en op welke
wijze vervanging kan plaatsvinden. Het resultaat van dat overleg is, dat de gemeente liever geen
toestellen meer op deze grond plaatst. De oude toestellen worden door hen afgevoerd en het
‘veldje’ zal opgeknapt en onderhouden gaan worden. Als school zouden we toch wel heel graag een
toestel terugplaatsen op het achterplein. Omdat dit altijd weer een dure aangelegenheid is en de
financiering vanuit de overheid voor onderhoud en inrichting van schoolpleinen structureel tekort
schiet, is het zaak om te kijken hoe er op alternatieve wijze geld bijeen gebracht kan worden. Er lag
een mooi voornemen om met behulp van studenten hiermee aan de slag te gaan, echter in de
huidige tijdgeest bleek dat niet haalbaar. Ondertussen deden we wel reeds een aanvraag bij de
Dorpsraad voor een bijdrage vanuit het sociaal vernieuwingsbudget. Recent kregen we bericht dat
die gehonoreerd is. Bij deze bedanken we de Dorpsraad voor de mooie bijdrage van €533,29.
Overigens, … mocht u als ouder een bijdrage willen/kunnen doen in het genereren van middelen (bijv.
door het aanschrijven van fondsen / binnenhalen van subsidie dan wel het coördineren van een actie
waarmee geld opgehaald kan worden), dan zijn die helpende handen erg welkom.
KAMP GROEP 8
Zoals u in de vorige nieuwsbrief kon lezen, gaat groep 8 dit jaar, bij uitzondering een
dag extra op kamp. Dat brengt uiteraard extra kosten met zich mee. Een aantal
leerlingen heeft daarop spontaan besloten om de handen uit de mouwen te steken
om zo wat extra inkomsten te genereren. Zo werden er auto’s wassen, is er poep
geruimd in weides en werden legen flessen voor statiegeld ingezameld. Al met al
leverde die maar liefst €322,35 op. Mooi ondernemerschap
VERKEERSBRIGADIERS GEZOCHT!!
Die vanaf volgend schooljaar 2020-2021, de verantwoording kunnen en durven nemen om ons
team verkeersbrigadiers te komen versterken.
Wil en kun je ons team verkeersbrigadiers komen versterken, dan krijg je:
• vooraf een gezamenlijke instructie (± 1 uurtje) door de coördinator van de politie.
• Je wordt 1 x per week op een vast tijdstip (zelf aangeven welke dag/tijd je voorkeur heeft)
ingedeeld. Dit kost je ongeveer 15 minuten per week / keer.
• Of je komt op de reserve- / invallijst te staan en dan kan er incidenteel een beroep op je
worden gedaan. (er is een mogelijkheid om je werkdagen aan te geven, zodat je dan niet
gebeld wordt)
Wij doen een beroep op alle ouders met kinderen op ‘de Bongerd’ om een vastgesteld tijdstip (15
minuten per week) in te plannen in jullie drukke agenda om zo een bijdrage te leveren om onze
kinderen veilig van en naar school te laten gaan.
Als je kind volgend schooljaar naar groep 8 gaat kun je ook samen met je zoon/dochter brigadieren.
Maar ook verzorgers, opa’s, oma’s of oppassers zijn natuurlijk van harte welkom in ons team.
Je kunt je aanmelden via mijn mail of op onderstaand telefoonnummer. Alvast bedankt!
Coördinator verkeersbrigadiers, Linda Janssen, rj.ls@hotmail.com, 06-25470402

