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Wat
2e PINKSTERDAG. Alle groepen zijn vrij
Kamp groep 8
12.00 Studiemiddag. Alle groepen zijn vrij

Herhaalde oproep....! Herhaalde oproep....! Herhaalde oproep....!
De medezeggenschapsraad (MR) zoekt nieuwe leden. Als ouder/verzorger meepraten over
school? In de MR natuurlijk!
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 bij:
Marloes van den Boogaart- van Rossum, voorzitter :
Jacqueline ten Haaf, secretaris:

marloesvrossum@hotmail.com
j.thaaf@optimusonderwijs.nl

DRIE BERICHTEN VANUIT DE OUDERRAAD

1. De Ouderraad zoekt nieuwe leden!
Wat doet de Ouderraad?
De Ouderraad (OR) organiseert activiteiten voor de
kinderen op school. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Kerst,
Sinterklaas, Carnaval en om het jaar de schoolreis. Bij
iedere activiteit hoort een commissie. Hierin zit iemand
van de OR en één of meerdere hulpouders. Samen
organiseer je een activiteit. Daarnaast organiseert de OR
jaarlijks de Bongerddag en de schoolfotograaf.

We need you!

Hoeveel tijd kost de OR ongeveer?
Wij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar in de avonduren. Daarnaast kost de activiteit die je
organiseert een aantal uren per jaar.
Op dit moment zitten er vooral veel ouders in de OR met kinderen uit de midden- en bovenbouw.
We zoeken daarom vooral naar ouders van kinderen uit de onderbouw. Wil jij ons ook helpen? Meld
je dan aan! Dat kan via: or-bongerdhaps@optimusonderwijs.nl
2. Wat gebeurt er met de ouderbijdrage dit schooljaar?
Ieder jaar betaalt u (vrijwillig) een ouderbijdrage. Hiermee betaalt de ouderraad de activiteiten op
school. Voorbeelden hiervan zijn het kerstfeest en de sportdag. Door Corona zijn de meeste
activiteiten anders dan in de vorige schooljaren. Dit betekent dat wij de ouderbijdrage ook op een
andere manier uitgeven. Hieronder leest u hierover meer.
Bij alle activiteiten houden wij rekening met de landelijke Coronamaatregelen
Voordat we een activiteit organiseren, overleggen we met school wat kan en mag. De meeste
activiteiten gingen wel door, maar vaak op een andere manier. Zo kregen de kinderen met
Sinterklaas bijvoorbeeld verpakt snoepgoed. En konden de kinderen met Pasen alleen eiertikken in
de klas. Carnaval ging helaas niet door. Dit proberen we te organiseren tijdens de Bongerddag, in
zomerse sfeer.

Doordat activiteiten anders waren dit jaar, is er tot nu toe wat geld over
Dit geld kunnen we gelukkig nog goed gebruiken dit schooljaar. Zo bereiden we nu een feestelijke
Bongerddag voor en kunnen we heel waarschijnlijk wel op schoolreis dit jaar. Geld dat over is,
gebruiken we dan ook voor deze activiteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een zakje friet tijdens de
schoolreis. Ook regelen we een klein afscheidscadeautje voor groep 8. Door Corona missen zij
namelijk een aantal activiteiten die zij niet meer in kunnen halen. Ieder jaar krijgt groep 8 als afscheid
een bon van de IJS en Spijs. Dit jaar krijgen zij daar een kleinigheidje bij. Dit deden we ook voor groep
8 in schooljaar 2019-2020.
3. Schoolfotograaf
Op woensdag 19 mei heeft Richard Koolmees van Foto Light, als schoolfotograaf mooie plaatjes van
de kinderen geschoten. Hieronder volgt nog een toelichting op de aanschaf van de foto’s.
U kunt een Duofoto pakket kopen
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.
Bij twee individuele pakketten, krijgt u gratis een broer/zusfoto
Als u de broer/zusfoto alleen besteld, kost deze € 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.
Uw kind krijgt de foto’s na het afdrukken mee naar huis
De fotograaf koppelt de foto’s na het fotograferen aan de gegevens van de leerling. Na het
afdrukken geeft de fotograaf (via de school) de fotosets mee 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!
U kunt op twee manieren de foto’s betalen:
U maakt het bedrag van de foto's rechtstreeks over op de betaal-nabestelsite:
http://www.foto.vormGeGeven.nl (op deze site kunt u overigens ook foto’s nabestellen). Vindt u
betalen via deze site niet prettig? Dan kunt u het bedrag ook overmaken via een Ideal betaling.
Gebruikt u dan bij de betaling het referentienummer. Tip: op de site staan onder het kopje “contact”
de bankgegevens en veelgestelde vragen.
De foto's die u niet wilt kopen, geeft u weer aan uw kinderen mee zodat zij die op school in de
fotobak kunnen achterlaten.
Hartelijke groeten, de Ouderraad van basisschool de Bongerd

NIEUWS UIT DE PROJECTGROEP ‘NIEUW SPEELTOESTEL’
Nadat ik de oproep van school had gelezen in vorige nieuwsbrief heb ik mezelf aangemeld om me in
te zetten voor de realisatie van een nieuw speeltoestel op het achterplein. Vooral voor de kinderen
die net aan hun schoolcarrière beginnen zijn een glijbaan en klimrek, fijne plekken om individueel of
samen met klasgenootjes te spelen. Dit gunnen we alle kinderen en dus hopen we dit project op
korte termijn te realiseren.
De eerste stap is gezet door middel van een ontwerp
uitdaging. De kinderen van groep 1 t/m 4 konden hun
wensen vastleggen in een eigen speeltoestelontwerp. Er
is getekend, geplakt en digitaal ontworpen. Sommige
hadden er zelfs een heel dossier van gemaakt. Maar liefst
43! ontwerpen zijn er door de onderbouw ingeleverd.
Graag willen we bij deze ook alle ouders/ verzorgers/
broers en zussen bedanken voor het ondersteunen van
de kinderen tijdens de meivakantie om dit te bereiken.
Op donderdag 20 mei hebben alle kinderen van de onderbouw
hun stem mogen uitbrengen op hun favoriete toestel. Een
moeilijke opdracht om een keuze te maken uit zoveel leuke en
originele exemplaren. Maar uiteindelijk zijn alle stemmen van
de verschillende klassen opgeteld en zijn de winnaars van
iedere categorie democratisch gekozen. Via een video is de
uitslag met de kinderen gedeeld op vrijdag 21-5. (Deze video is
overigens te bekijken op de website van de Bongerd

)

Categorie 1. Tot 10.000 euro (inclusief alle geknutseld ontwerpen)
• 1e Moos (1/2N)
• 2e Jurre (3C)
Categorie 2. 10.000 – 20000 euro
• 1e Stijn (3C)
• 2e Ivo (1/2N)
Categorie 3. Meer dan 20.000 euro
• 1e Sem (3C)
• 2e Dae en Suus (4J)
Omdat we niet alleen de ontwerpers van het favoriete toestel in het zonnetje willen zetten maar alle andere
kinderen willen bedanken voor hun inzet, heeft iedere klas nog iets leuks gekregen om buiten mee te spelen.
Maar nu gaat fase 2 beginnen. Het werven van fondsen! Inmiddels is er ook een crowdfunding pagina
gelanceerd, deze kunt u vinden via de deze link:
https://www.whydonate.nl/fundraising/speeltoestel-de-bongerd/nl
We hopen snel het streefbedrag van €20.000 te bereiken zodat onze wens om de kinderen volgend schooljaar
weer te zien klimmen en glijden waarheid wordt.
Met vriendelijke groet, Projectgroep “nieuw speeltoestel".
Gonnie Rooijendijk en Karin Verstraaten

KLEUTERMEUBILAIR NAAR GOED DOEL
In december vervingen we het kleutermeubilair. Voor het oude
meubilair gingen we op zoek naar een tweede bestemming. Dat werd
de PadiPadi Foundation die oud schoolmeubilair verscheept naar Sierra
Leone. Op dit moment ligt het meubilair nog in de opslag. Zodra de
zeecontainer helemaal vol is, zal het op transport gaan en uitgereikt
worden aan scholen daar. Mooi dat dit kan. Nieuwsgierig naar dit
goede doel? Zie https://padipadifoundation.nl/
SCHOOLTANDARTS IN HAPS, VEREENVOUDIGD VERLOF MOGELIJK
De schooltandarts is weer in Haps. Verlof hiervoor aanvragen is verplicht1. Omdat veel kinderen hier
gebruik van maken, bieden we u de mogelijkheid om gebruik te maken van een vereenvoudigde
verlofregeling. Wanneer u, uiterlijk de dag voor de afspraak, per mail de leerkracht van uw kind
informeert dat uw kind naar JTV Mondzorg voor Kids gaat, hoeft u geen verlofbrief in te vullen.
OUDERLEDEN GEZOCHT VOOR IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De GMR is op zoek naar twee nieuwe ouderleden. Het werk van de GMR dient door 16 mensen
vanuit Optimus uitgevoerd te worden. (Voor de fusie was dit 14) Het is dus van belang dat de
ontstane vacatures door kundige en enthousiaste mensen worden ingevuld. Wilt u zich kandidaat
stellen, stuurt u dan het aanmeldformulier onderaan deze nieuwsbrief op naar het betreffende
mailadres. Voor wie zich verder wil inlezen, volgt hieronder een korte toelichting.
Wat doet de GMR?
De GMR houdt zich bezig met uiteenlopende onderwerpen zoals: de kwaliteit van het onderwijs,
“Passend Onderwijs”, de ontwikkelingen binnen SWV PO “Stromenland” en SWV PO “3006”waartoe
Optimus hoort, personeelszaken als de CAO, taakbeleid, mobiliteit, uitvoering Koersplan, stand van
zaken m.b.t. opbrengsten, werkdruk verlagende maatregelen, seniorenbeleid, aangepaste GMRreglement, begroting en financieel jaarverslag van het bestuur. Kortom: een uitgebreide mix van
onderwerpen waarover de GMR nadenkt, advies en /of instemming geeft aan het Bestuur van
Optimus.
Er is altijd wel een onderwerp dat uw belangstelling heeft en waarover u een zegje wilt doen. Binnen
Optimus worden inmiddels veel belangrijke beleidszaken op bovenschools niveau besproken en
vastgesteld. Het gevaar bestaat dat de afstand tussen de bestuurder/directie en de kinderen en hun
ouders/verzorgers erg groot wordt. Juist daarom is het belangrijk dat een aantal betrokken ouders
zitting neemt in de GMR.
Bevoegdheden
De GMR heeft verschillende bevoegdheden. Naast het recht op informatie en initiatief zijn vooral de
instemmings- en adviesbevoegdheden van belang. Regelmatig heeft de GMR overleg met het
College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
Samenstelling
De GMR kent een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen bestaan uit acht
personen. De verkiezing is voor een zittingstermijn van drie jaar. Elk lid mag zich voor een volgende
termijn kandidaat stellen.

1

Uitgezonderd vierjarigen maar ook van hen willen we graag weten wanneer zij onder schooltijd afwezig zijn.

Vacature Oudergeleding
In de oudergeleding komt er per 1 augustus 2021 drie plaatsen beschikbaar. Hiervoor kunnen alle
ouders/verzorgers die een kind op één van de Optimusscholen hebben zitten, zich kandidaat
stellen. Eén huidig lid stelt zicht herkiesbaar.
Tijd en Vergoeding
Natuurlijk kost het tijd om in de GMR te zitten. Niet alleen wordt er ongeveer 8-10 keer per jaar
vergaderd, maar ook moeten er stukken gelezen worden ter voorbereiding. Binnen de GMR wordt er
gewerkt met commissies, zodat de taken worden verdeeld onder de GMR-leden.
Ouderleden
Wat betreft de faciliteitenregeling voor de oudergeleding wordt gewerkt met een vergoeding van
€5,00 per uur. Voor iedere vergadering wordt 7 uur gerekend (inclusief voor- en nawerk). Bovenop
deze 70 uren wordt uitgegaan van 25 uren bijscholing/zelfscholing. Daarnaast verhoogt Optimus
deze vergoeding met een vast bedrag van €250,00 per schooljaar. Dit komt voor een schooljaar uit
op €725,00 in totaal.
Meer informatie
Voor verdere info kunt u terecht bij zittende GMR-leden of mailen naar gmr@optimusonderwijs.nl.
BSO UNIK NEEMT INTREK IN ONZE SCHOOL
Graag willen wij jullie op de hoogte brengen……
Wij van Buitenschoolse Opvang De Liaan Unik, gaan ons nog voor de
zomervakantie vestigen op basisschool De Bongerd te Haps. Wij kijken
er nu al naar uit om ons op deze mooie locatie, die heel toegankelijk is
voor onze kinderen en ouders te vestigen. De BSO kinderen van Unik
hebben een indicatie vanuit Centrum Jeugd en Gezin.
Op de BSO van Unik werken we met een kleine groep, die niet groter is dan 8 kinderen met 2
begeleiders. Door een warm onthaal en een fijn gesprek met het schoolbestuur kunnen wij niet
wachten om te gaan starten.
Wij zijn geopend op woensdag en vrijdag van 13:00 tot 17:30 uur. In
de toekomst komen daar mogelijk meer dagen bij. Tijdens de school
vakantie zijn we van 9:00 tot 16:00 uur open.
Groeten van team BSO De Liaan UniK. Voor info. www.unik.nl

Typecursus de Typetuin gaat van start!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar van 2021 op RKBS De Bongerd de groepstypecursus
van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8 (schooljaar
2021/2022). Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan
kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge
leeftijd
een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede
typevaardigheid beter kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als
een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf. In een groepje onder begeleiding van een
professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar
eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.
Startdatum: maandag 4 oktober 2021
Lestijd: 14:30 tot 15:30 uur
Leslocatie: RKBS De Bongerd, Kerkstraat 7 5443 AA HAPS
Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!
Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van
het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.
Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.
Schrijf in voor 1 juli en ontvang € 25,- korting.
Je betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-.
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
Tip
Met gratis annuleren tot 20 september blijf jij flexibel. Mocht de cursus niet van start kunnen gaan
dan krijg jij je geld terug. Beloofd!
Inschrijven is een fluitje van een cent
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het diamantje op de kaart aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

Avondvierdaagse Cuijk wil weer een oude
vertrouwde editie van de wandeltocht
Zoals de coronamaatregelen op dit moment zijn kunnen we geen Avondvierdaagse
organiseren. Als de ontwikkelingen gaan zoals ze voorspellen zouden we in september weer
een normale Avondvierdaagse kunnen houden maar we organiseren ook nog een Home
Edition.
De Avondvierdaagse Cuijk Home Edition 2021
In de periode van 1 juni t/m 31 augustus kunnen deelnemers 4 dagen een wandeling maken.
Het hoeven geen 4 dagen achter elkaar te zijn. Er kan gekozen worden voor de reguliere
Avondvierdaagse afstanden: 2,5 km, 5 km, 10 km en 15 km. Eenmaal een afstand gekozen
dienen alle vier de dagen die afstand gelopen te worden. De routes die gewandeld worden
mogen de deelnemers zelf bepalen, beginnend bij uw eigen huis. Ook dient er gestart te
worden in de gemeente Cuijk. De wandeling moet bijgehouden worden via een wandel- of
hardloopapp en de printscreens daarvan dienen als bewijs ingestuurd te worden. Tips voor
het gebruik van deze apps staan op onze site. Inschrijven voor de Home Edition zullen we
vanaf 1 juni mogelijk maken via onze website. Deelnemers van de Home Edition kunnen een
korting krijgen op het inschrijfgeld van de normale editie.
De normale Avondvierdaagse Cuijk van 7 t/m 10 september 2021
De normale Avondvierdaagse Cuijk zal worden gehouden van 7 t/m 10 september 2021. We
hanteren hierbij de afstanden die we altijd al hanteerden, namelijk de 2,5 km, 5 km, 10 km
en 15 km. De routes van deze Avondvierdaagse zijn iets vernieuwd en zullen weer langs de
mooie plekken van Cuijk en omgeving lopen. Inschrijven voor de normale editie zullen we
mogelijk maken via onze website, groepsinschrijvingen (van minimaal 10 personen in overleg
bij bijvoorbeeld scholen, sportverenigingen, buurtverenigingen, jongerencentrum etc.) en op
ons startbureau dat dit jaar op een nieuwe plek zal komen te zitten.
Beloning
Voor de Home Edition is er een speciale medaille en wandeldiploma. Voor de normale
Avondvierdaagse zijn er de gewone medailles met de nummertjes met het aantal keer
deelgenomen samen met een wandeldiploma.
Wat als de corona maatregelen blijven zoals ze nu zijn of aangescherpt worden?
We hebben er goede hoop in dat we, ondanks de huidige en voorspelde corona
maatregelen, de normale Avondvierdaagse door kunnen laten gaan. Alleen als de
maatregelen hetzelfde blijven als nu of strenger worden, die de normale Avondvierdaagse
belemmeren, kunnen we hem niet door laten gaan. De beslissing hierover nemen we op 1
augustus. Mocht dan besloten worden dat de normale Avondvierdaagse van 7 t/m 10
september 2021 niet kan doorgaan, zal de Avondvierdaagse Cuijk Home Edition 2021 met 1
maand verlengd worden t/m 30 september.
Houd onze website in de gaten.
www.avondvierdaagsecuijk.nl

Ik grijp de kans om me op te geven als lid van de GMR Optimus primair
onderwijs. Voor 15 juni 2021 maak ik middels dit formulier kenbaar, dat
ik deze taak komende schooljaren graag op me wil nemen.
Naam

........……………………………………………………………………………………………………

Ouder/ Personeelslid

……………………………………………………………………………………………………………..

School

………………………………………………………………………………………………………………

E-mail

……..……………………………………………………………………………………………………….

Stuur dit formulier naar de GMR (gmr@optimusonderwijs.nl)

