BONGERD ACTUEEL
Kerkstraat 7 – 5443 AA Haps

Nr. 9 mei

schooljaar - 2018/2019

BELANGRIJKE DATA
Datum
13 mei
14 mei
15 mei
18 mei
20 mei
30 + 31 mei
3 juni
7 juni
10 juni

Wat
13.15-14.00 Podiumkunsten (optredens van de groepen 1/2PP, 3C,
5JM, 7/8T)
Studiemiddag. Alle groepen zijn vanaf 12.00 uur vrij
Schoolfotograaf
9.30 – 12.30 Kluszaterdag
15.00 – 16.00 Poetsmiddag alle groepen
Hemelvaart + vrije dag. Alle groepen zijn vrij
Studiedag. Alle groepen zijn vrij
Studiemiddag. Alle groepen zijn vanaf 12.00 uur vrij
2e Pinksterdag. Alle groepen zijn vrij

VERZOEK OM SPAARZAAM VERLOF AAN TE VRAGEN IN DE TOETSPERIODE
Van 20 mei t/m 14 juni worden de CITO toetsen afgenomen. Wilt u, tenzij zéér urgent, in deze
periode geen extra afspraken onder schooltijd inplannen? Afwezig zijn op het moment van
toetsafname betekent dat uw kind op een ander moment de toets(en) moet inhalen. Dat is niet
wenselijk.
KONINGSSPELEN
Wat was alles weer goed georganiseerd. De helpende handen van het beweegteam, Bureau Negen,
de studenten van het Kandinsky vulde de inzet van vrijwilligers, ouderraad, leerkrachten goed aan.
Voor de kinderen was er weer veel te zien, te doen en te leren.

BONGERD DAG
De Bongerd dag stond in teken van muziek maken met afval. Van vuilnismannen Henk en Harry
leerde we van alles over ritmes, geluiden, afval en performen. Aan het eind van de dag volgde een
waar spektakelstuk. Een foto impressie.

Hartelijk dank aan de leden van de ouderraad en uiteraard ook alle andere vrijwilligers voor alle
voorbereidingen en begeleiding bij alle de activiteiten van afgelopen maand. Het was weer super
verzorgd!

VAN HET LEERLINGPERSBUREAU

Paasviering
Dit jaar was de eiertikwedstrijd zoals heel vaak Maar het was weer super leuk en gezellig. Sommige
kinderen hadden een speciale tactiek zoals met de achterkant tikken maar de beste tactiek had
Fenne uit groep 5 Dus, die kreeg de beker mee naar huis. Er waren ook weer twee schattige
paashazen.
We hadden ook een paasontbijt dit paasontbijt bestond uit stokbrood plakjes, kaas plakjes,
jam, nutella, smeer worst en als drinken kregen we melk en chocomelk

Schoolvoetbaltoernooi 7\8
Alle groepen van 7 tot 8 meiden en jongens hebben meegedaan aan het schoolvoetbal. Dit was
weer een groot succes. De jongens en de meiden waren verdeeld in vier teams, en alle 4 de teams
hadden steeds 11 mensen . Alle vier de teams hebben de sportiviteitsprijs gewonnen, en toen
kregen we twee taarten voor de meiden een abrikozentaart, en voor de jongens een kersentaart dat
was wel lekker met hulp van de coach. Dus we hebben een super sportieve school maar het
voetballen ging ook heel goed. Met hele mooie tenues donkerblauwe shirts van de bongerd en
mooie broekjes. En Cuijk bedankt natuurlijk voor het sportpark.
Schoolvoetbaltoernooi 5\6
De meiden kwamen in de finale en de jongens bijna.
Maar jammer genoeg hebben de meiden niet gewonnen ook al werd het gelijkspel. De
jongens hebben de sportiviteitsprijs gewonnen. er deden ongeveer 8 teams aan mee. de
jongens hadden 2 teams en de meiden 1 team. De 1 jongensteam hadden
een minion taart Sjors, Sil, Duke, Ali, Jordi, Siep, Rick, Lou zaten in dit team er zaten 7
mensen in een team

SCHOOLFOTOGRAAF
Op woensdag 15 mei brengt de schoolfotograaf weer een bezoek aan onze school. Ook dit jaar
maakt Richard Koolmees van Foto Light de foto’s.
Welke foto’s maakt de schoolfotograaf?
De Ouderraad heeft gekozen voor het zogeheten Duofoto pakket. Dit betekent dat u voor € 11,00
een pakket kunnen kopen dat bestaat uit vijf vellen foto's. Hierin zitten de volgende foto’s:
▪ een "normale" portretfoto van 13x18 cm
▪ een portretfoto (3/4 staand, d.w.z. een foto van hoofd tot halverwege de benen) van 13x18 cm
▪ 1 vel met 2 portretfoto's van 9x13 cm
▪ 1 vel met pasfoto's (8 pasfoto's in gebruikelijk formaat en 4 van 4x6 cm)
▪ een groepsfoto van 13x18 cm
Als u 2 individuele pakketten koopt, krijgt u er bovendien een gratis een broer/zusfoto bij. Een
broer/zusfoto kost anders € 5,00 (formaat 13/18 cm). De broer/zusfoto ontvangt u ook in de vorm
van een fotopasje (creditcard formaat). Dit kost per pasje € 2,50. Als u kiest voor het basispakket en
een fotopasje, betaalt u in totaal € 13,50.

Het is verstandig om bij de
kledingkeuze rekening te houden met
de achtergrond van de foto. Dit jaar
kiezen we voor deze achtergrond.

Hoe krijgt u de foto’s?
De fotograaf koppelt de foto’s na het fotograferen aan de gegevens van de leerling. Na het
afdrukken worden de fotosets meegegeven naar huis. U kunt ze dan rustig bekijken en beslissen of u
de foto's wilt kopen. Of u foto’s wilt kopen, bepaalt u natuurlijk zelf. Dit is geen verplichting!
Hoe werkt het betalen?
U kunt u uit twee manieren kiezen om de foto’s te betalen:
1. U maakt het bedrag van de foto's rechtstreeks over op de betaal-nabestelsite:
http://www.foto.vormGeGeven.nl (op deze site kunt u ook foto’s nabestellen).
2. Indien u betalen via deze site niet prettig vindt, kunt u het bedrag ook overmaken via een ideal
betaling. Dit kan onder vermelding van het referentienummer.
Tip: op de site staan onder het kopje “contact” de bankgegevens en veelgestelde vragen.
Als u de foto's niet wilt kopen, dan levert u deze weer in op school in de fotobak (bij de conciërge).
Hartelijke groeten, de Ouderraad van basisschool de Bongerd

