
Vanuit de directie: 
De informatieavonden van groep 1-2, groep 3 en groep 8 zitten er weer op en wellicht bent 

u binnengelopen tijdens de inloopmiddagen om een kijkje te nemen in de klas. U heeft het 

vast al gemerkt; we zitten in ieder geval weer lekker in het “schoolse” ritme. De eerste 

studiemiddag en studiedag zitten er al op en achter de schermen is er hard gewerkt aan bijv. 

het ontwerp van het nieuwe schoolplein aan de achterkant. Ook hebben we een start 

gemaakt met het digitaal handelingsplan begaafdheid (DHH). Verder heeft de eerste MR-

vergadering plaatsgevonden. Afgelopen woensdag is de jaarlijkse Kinderboekenweek weer 

van start gegaan. Het doel van deze week is dat er meer aandacht voor lezen is. Dit jaar staat 

de Kinderboekenweek in het thema van de natuur met ‘Gi-Ga-Groen!’. Een gezellig moment 

om samen met uw kind naar de boekenwinkel te gaan en samen een heerlijk leesboek uit te 

zoeken.  

Zomerlezen: 
Ieder jaar voor de zomervakantie start het ‘Zomerlezen’ in samenwerking met BiblioPlus. 

Leesplezier stopt namelijk niet als de vakantie begint. Door te blijven lezen houden we het 

leesniveau op peil en kunnen we na de vakantie weer snel starten en verder werken aan 

meer leesplezier en betere leesresultaten. Na de zomervakantie hebben de leerlingen hun 

leesformulier ingeleverd. We kunnen trots zeggen dat er veel gelezen is door de leerlingen 

van De Bongerd. De leerlingen van groep 6 zijn de leeskampioenen van de school geworden. 

Zij lazen in de zomervakantie de meeste boeken.  Juf Linda heeft een oorkonde in de klas 

uitgereikt vanwege deze mooie prestatie. Super gedaan groep 6! 
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Schoolcontactpersoon: 
We zijn het schooljaar gestart met Gouden Weken. In deze weken is er gewerkt aan 

groepsvorming en zijn er voor het schooljaar gezamenlijke afspraken gemaakt. Dit met als 

doel dat er een fijne sfeer in de groep is.   

Toch zal het wel eens voorkomen dat er een probleem is. Dan is een goede communicatie 

heel belangrijk. We leren de kinderen om te praten met diegene met wie het probleem 

ervaren wordt. Mocht dit geen effect hebben, dan kan het kind de leerkracht vertellen wat 

er aan de hand is. Wordt en voelt het kind zich dan nog niet gehoord dan kan het kind praten 

met de schoolcontactpersoon.   

Tijdens deze Gouden Weken ben ik, Marie-Jet Smits, bij uw kind in de klas geweest om 

mezelf voor te stellen als schoolcontactpersoon. Mocht u, als ouder, zelf een probleem 

ervaren, adviseren wij u om eerst met de leerkracht hierover te spreken. Mocht u zich niet 

gehoord voelen dan kunt u ook bij mij terecht en samen zullen we dan proberen om het 

probleem te verhelpen.    

Groet, Marie-Jet Smits  

Leerlingenraad: 
De leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door 
leerlingen van school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. 
De leerlingen van de groepen 6-8 kunnen zich aan het begin van het schooljaar kandidaat 
stellen. Na het stemmen nemen de twee leerlingen met de meeste stemmen zitting in de 
leerlingenraad. Ongeveer vijf keer per schooljaar overlegt de leerlingenraad met de 
directeur. Vooraf wordt er uitleg gegeven over de taken en verantwoordelijkheden en wordt 
er een voorzitter en notulist gekozen. Samen wordt er gesproken, gedacht, overlegt en 
beslist over wat er op school en in de klas gebeurt. Daarbij wordt er geluisterd naar de 
ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle kinderen van De Bongerd. 
Vol trots presenteren we de leerlingenraad van schooljaar 2022-2023 aan u: 
 
Groep 6: Tom en Lot  
Groep 7: Mick en Liz 
Groep 8: Nine en Daan 
 
Wij wensen hen een fijne en 
leerzame tijd toe in de 
leerlingenraad! 
 
 
 

 

 

  



Parkeerproblematiek 
In verband met de verkeersveiligheid is het parkeren op de (privé)parkeerplaatsen van de 
Posthoorn, zeer ongewenst. In de afgelopen periode is hier op meerdere manieren aandacht 
aan besteed. We horen en zien dat het minder vaak voorkomt maar dat er nog steeds 
mensen zijn die gebruik maken van deze plekken om de kinderen af te zetten. Om die reden 
plaatsen de brigadiers 's ochtends pionnen op deze parkeerplaatsen. Het is jammer dat al 
deze extra acties nodig zijn, maar laten we er van uitgaan dat alle inspanningen hun 
vruchten afwerpen en zo onveilige situaties in de toekomst voorkomen worden.  

Opening Kinderboekenweek: 
Op woensdag 6 oktober hebben we gezamenlijk de 
start van de jaarlijkse Kinderboekenweek afgetrapt. 
Het thema dat dit jaar gericht is op de natuur (Gi-Ga-
Groen!) biedt veel leuke, inspirerende activiteiten 
om het lezen weer eens extra onder de aandacht te 
brengen. Tot en met vrijdag 14 oktober wordt er in 
alle groepen extra aandacht geschonken aan lezen. 
Zo wordt er extra voorgelezen, zijn er extra 
leesbevorderingsactiviteiten en gaan we binnen de 
school de competitie met elkaar aan voor het 
winnen van ‘de gouden penseel’ of ‘de gouden 
griffel’. Spannend hoor! 
 

Fietsen op slot: 
Helaas hebben we afgelopen week van een oplettende ouder 
het bericht ontvangen dat er fietsen van het schoolplein zijn 
weggehaald. Het betrof hier fietsen die niet op slot stonden. 
Via deze weg willen we u erop attenderen dat het van belang 
is dat de fietsen op het schoolplein toch op slot worden gezet. 
Maak eventueel samen met uw kind afspraken over waar ze 
de sleutel het beste kunnen bewaren en zorg voor bijv. een 
herkenbare sleutelhanger i.p.v. een los sleuteltje 
 

Heel de Bongerd Bakt: 
Op vrijdag 2 december organiseren we weer onze jaarlijkse bakwedstrijd: “Heel de Bongerd 
Bakt”. De kinderen van groep 1 -2-3-8 en 4-5-6-7 worden door elkaar gehusseld en mogen 
een baksel gaan verzinnen. Ieder “bakteam” (groepje kinderen) krijgt een set basis 
ingrediënten zoals: zelfrijzend bakmeel, bruine suiker, 
speculaaskruiden, melk en boter. Met deze ingrediënten 
wordt het baksel gemaakt. Om dit te kunnen organiseren zijn 
we op zoek naar hulpouders, opa’s, oma’s etc. Wilt u ook 
komen helpen? Meld u dan aan via Parro. “Heel de Bongerd 
Bakt” wordt ter zijner tijd op een leuke manier 
geïntroduceerd aan de kinderen dus het zou leuk zijn als de 
kinderen nog van niets weten.   
 

 



Nieuwe website: 
De nieuwe website van onze school is live. Compleet met onze nieuwe onderwijsvisie en de 

mogelijkheid om digitaal verlof (niet zijnde absenties) aan te vragen. Uiteraard ook een 

andere look en met aangepaste inhoud.  

Kleinkunst: 
Maandag 3 oktober jl. was er voor de eerste 

keer Kleinkunst dit jaar. Kinderen van BSO de 

Klimboom, groep 1-2 en Boerkes&Co hebben 

hun beste beentje voorgezet. Er zaten 

lieflijke, aandoenlijke, stoere, grappige en 

leuke momenten bij. Kortom: voor ieder wat 

wils. Fijn dat er zoveel enthousiast publiek 

was. De volgende keer Kleinkunst is op 20 

april.  

 

 

 

Trakteren tijdens een verjaardag: 
In alle groepen wordt stilgestaan bij de verjaardag van uw kind. Wel passen we de vieringen 

aan. In de groepen 1/2 kunt u de verjaardag van uw kind meevieren. In de groepen 1 t/m 4 

mogen de leerlingen een traktatie mee brengen. De voorkeur gaat daarbij uit naar iets 

gezonds. Vanaf groep 5 en hoger vieren we de verjaardag in de groepen zonder traktaties.   

Typetuin: 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. 

Goed nieuws! Voor de typecursus die gepland staat voor dinsdag 1 november 2022 14:30uur 

zijn voldoende inschrijvingen! Deze gaat dus van start. Er zijn nog enkele plaatsen 

beschikbaar. Schrijf dus nog snel in. Dat kan via www.typetuin.nl. Voor meer informatie over 

de cursus: info@typetuin.nl of bel op werkdagen naar 013-5220579. 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.typetuin.nl%2F&data=05%7C01%7Clinda.vansummeren%40optimusonderwijs.nl%7C44ba719dd9334059d2d008daa2df8633%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C638001378162832687%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qywLjqCpFoxsLQuQUOZ8izlg%2FR1v0znGJYaaSdKJX14%3D&reserved=0
mailto:info@typetuin.nl


ANWB Fietsverlichtingsactie: 
Beste ouders, 

 

Dagelijks naar school fietsen is belangrijk voor het ontwikkelen van verkeerservaring bij 

kinderen. Belangrijk hierbij zijn zowel het hebben van een veilige fiets die voldoet aan de 

wettelijke eisen, als het vertonen van verkeersveilig gedrag. In de donkere maanden is 

het bovendien belangrijk dat kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer.  

Ieder jaar besteden we op de Bongerd aandacht aan de fietsverlichtingsactie, zodat 

kinderen op een veilige fiets, met de juiste verlichting en reflectie rijden. Het is jaren 

gebruikelijk geweest, dat er een fietsenmaker en een aantal ouders in de school kwamen 

om de fietsen van de kinderen van groep 4 t/m 8 te controleren. Na een alternatief 

programma in de Coronaperiode, kunnen we dit jaar weer gewoon van start met de 

fietsenmaker.... 

Op donderdag 3 november van 8.30 tot 12.00 uur worden de fietsen van de kinderen 

van groep 4 t/m 8 weer gecontroleerd op school. De kinderen uit deze groepen mogen 

die dag allemaal hun fiets mee naar school nemen. In de loop van de ochtend worden 

dan hun fietsen nagekeken door de fietsenmaker. Wij willen ook nu weer aan u vragen, 

om thuis, samen met uw kind, een voor-controle te doen. Op school vindt dan de 

definitieve controle plaats. De kinderen krijgen na deze controle een kaart mee naar huis, 

waarop vermeld staat of de fiets goed is of dat er mankementen aan zijn. Mochten er 

gebreken zijn, is het natuurlijk wenselijk, dat deze verholpen worden, zodat uw kind in 

de wintermaanden weer veilig op de fiets aan het verkeer kan deelnemen.  

Via vvn.nl/fietscheck is het heel eenvoudig om de fietscontrole digitaal te checken. U 

doorloopt de punten en u ziet meteen wat u moet controleren op de fiets.  

Wij zijn nog op zoek naar een aantal hulpouders!!!! 

Er hebben zich via PARRO al 3 ouders gemeld om te komen helpen bij het controleren en 

repareren  van de fietsen en het invullen van de check-kaarten. Dit zijn voornamelijk 

ouders uit de groepen 4 en 5. Misschien is het ook leuk voor de ouders uit de bovenbouw 

om te komen helpen bij deze activiteit. We hebben nog ongeveer 3 mensen nodig 

hiervoor. Dus.... Hebt u tijd, zin en de mogelijkheid om te komen assisteren.... Meldt u 

aan via PARRO. (Opa's en oma's, neven en nichten, ooms en tantes, de oppas...., 

iedereen is welkom om te komen helpen.)  

Wij hopen weer op uw medewerking, want alleen op deze manier kunnen we er samen 

voor zorgen dat al onze kinderen goed zichtbaar op pad gaan.  

Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet, de verkeerswerkgroep.  

 

.  

 

 

 

 

http://vvn.nl/fietscheck


Stichting Leergeld Land van Cuijk: 
Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen t/m 18 jaar die moeten leven van 

een laag inkomen of waar door omstandigheden onvoldoende bestedingsruimte is om 

kinderen volledig mee te laten doen binnen het onderwijs, sport en cultuur. 

Ouders/verzorgers kunnen bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen om hun kind(eren) 

mee te laten doen. Gezinnen die een aanvraag doen worden vervolgens bezocht door 

intermediairs. Tijdens een gesprek wordt de hulpbehoefte 

geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en 

(eventuele) schuldensituatie.  

Vervolgens wordt er traject uitgestippeld waarin bekeken 

wordt wat de mogelijkheden zijn om ‘sociale uitsluiting door 

niet mee te kunnen doen’ kan worden voorkomen. 

Kijk op de site: www.leergeldlandvancuijk.nl voor meer 

informatie.  

Ouderbijdrage: 
Nieuws vanuit de ouderraad (OR): 

Hoe heerlijk was de afsluiting van het afgelopen jaar. Wat was het een geweldige 
Bongerddag. Alles ademde Disco en wat waren alle kinderen weer enthousiast. Om al die 
vrolijke gezichten op het schoolplein samen te zien dansen en dan als beloning een heerlijk 
ijsje eten!! Ge-weldig… daar worden wij als OR heel blij van! De eerste vergadering voor dit 
schooljaar hebben we als OR weer gehad. En ik mag wel zeggen dat we superblij zijn dat zich 
weer drie ouders hebben aangesloten om vol enthousiasme en nieuwe input ook dit jaar 
weer aan de slag te gaan! Inmiddels is er alweer een start gemaakt door de 
Sinterklaascommissie om er ook dit jaar weer een onvergetelijk feest van te maken! We 
zullen als OR dit jaar wat vaker een stukje schrijven in de Bongerd Actueel, zodat we 
ouders/verzorgers hopelijk een beter beeld geven van wat we allemaal voor uw kinderen 
organiseren. Dit zijn allemaal extra activiteiten losstaand van het reguliere 
schoolprogramma, maar die wel onder schooltijd plaatsvinden. Om al deze leuke activiteiten 
te organiseren is er natuurlijk wel geld nodig. Als OR vragen we daarom om een jaarlijkse 
ouderbijdrage van €30,00. We weten dat het een vrijwillige bijdrage is, maar zonder deze 
bijdrage kunnen wij niets organiseren. We hebben vorig jaar gemerkt dat we helaas toch een 
aanzienlijk bedrag aan ouderbijdrage niet hebben mogen ontvangen. 

We hopen dan ook dat we dit jaar weer mogen rekenen op deze jaarlijkse ouderbijdrage van 
€30,00 per kind, zodat wij als OR net als andere jaren vol enthousiasme gedurende het 

gehele jaar extra activiteiten voor uw kind(eren) kunnen organiseren. 

• Komende week ontvangt u een brief met meer informatie over de ouderbijdrage.  
 
 

 

 

http://www.leergeldlandvancuijk.nl/


Activiteiten Biblioplus tijdens de Kinderboekenweek: 
Van 5 tot en met 16 oktober tijdens de Kinderboekenweek organiseert BiblioPlus twee leuke 
activiteiten in de bibliotheek in Haps die kinderen gratis kunnen bezoeken. We duiken in de 
natuur en beschermen de wereld tijdens de Kinderboekenweek van 2022 met het thema ‘GI-
GA-GROEN’.  
 
Eén van de activiteiten is ‘Help de bieb recyclen’ op woensdag 6 oktober   

Ook de bibliotheek kan duurzaam omgaan met 
afgeschreven boeken en zo de wereld 
gi-ga-groen houden. We roepen kinderen op 
om hierbij te helpen tijdens het knutselmoment 
in de bibliotheek. Hier kunnen kinderen van 4 
t/m 12 jaar gratis aan deelnemen. Ze kunnen 
zelf kiezen uit verschillende knutselprojecten, 
allemaal gemaakt van oude boeken van de bieb. 
Een aantal voorbeelden zie je hiernaast. 
 

Meer informatie en de website waarop 

kinderen gratis kunnen inschrijven: https://biblioplus.op-shop.nl/682/kinderboekenweek-

help-de-bieb-recyclen/vanaf/05-10-2022  

Als tweede activiteit is er een poppenkastvoorstelling op vrijdag 7 oktober. Deze is speciaal 

gemaakt door Frank Peters voor deze super toffe week. 

Jan Klaassen en het Speelbos 

Jan Klaassen droomt van een betere wereld. Hij woont in de 

buurt van een vuilnisbelt van verroeste blikjes en rottende 

groenten. Jan wil graag dat de vuilnisbelt verandert in een 

Speelbos. Maar Simon Smeerpijp, eigenaar van een fabriek 

wil dit niet. Hij wil de hele wereld veranderen in een grote 

vuilnisbelt. Met hulp van zijn vrienden lukt het Jan om 

Simon Smeerpijp te stoppen en ervoor te zorgen dat de 

omgeving waarin Jan woont Gi-ga-groen wordt. 

De voorstelling duurt ongeveer 30 minuten en is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 3 

t/m 8 jaar en iedereen die poppenkast leuk vindt. 

De voorstelling is gratis te bezoeken, meld alleen het aantal kinderen aan waarmee u de 

voorstelling bezoekt via deze link: https://biblioplus.op-shop.nl/677/kinderboekenweek-

poppenkastvoorstelling-jan-klaassen-en-het-speelbos/vanaf/06-10-2022  

  

https://biblioplus.op-shop.nl/682/kinderboekenweek-help-de-bieb-recyclen/vanaf/05-10-2022
https://biblioplus.op-shop.nl/682/kinderboekenweek-help-de-bieb-recyclen/vanaf/05-10-2022
https://biblioplus.op-shop.nl/677/kinderboekenweek-poppenkastvoorstelling-jan-klaassen-en-het-speelbos/vanaf/06-10-2022
https://biblioplus.op-shop.nl/677/kinderboekenweek-poppenkastvoorstelling-jan-klaassen-en-het-speelbos/vanaf/06-10-2022


Aankondiging Kinderfestival Land van Cuijkentjes: 
Voor alle Cuijkentjes van 6 - 12 jaar presenteert Schouwburg Cuijk i.s.m. Bioscoop Industry 
het kinderfestival 'Land van Cuijkentjes'. Het is op dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 
oktober in de herfstvakantie. Je kunt vanaf nu kaarten bestellen op de website van de 
schouwburg. 

Programma 
Je gaat deze dagen de hele middag meedoen met workshops of kijken naar een film of 
theatervoorstelling. Elke dag starten we om 12.45 uur samen in de schouwburg met een 
warming-up ‘Bodyclap’. Daarna kies je je eigen route. 
Kies bijvoorbeeld voor de animatiefilm ‘Knor’ of voor een theatervoorstelling over Hiphop. In 
de workshops leer je onder andere beatboxen of 3D-tekenen. 

Zo werkt het 
Kaarten koop je voor € 5,- per persoon op de website van de schouwburg. Kies daar welke 
dag je wil gaan en kies de route (KIP of EI). Route KIP: een voorstelling en workshops in de 
schouwburg. 
Route EI: een film in de bioscoop en daarna OF een workshop OF een theatervoorstelling in 
de schouwburg. Je kunt ervoor kiezen om 1, 2 of 3 dagen mee te doen. Voor elke dag koop je 
los een kaartje. Lees meer over het programma op deze website. 

Ouders 
Ouders hoeven geen kaartje te kopen, maar gaan bij grote drukte niet mee de zaal in. 
Kinderen hebben voorrang. De ouders zijn welkom om te wachten in het café van de 
schouwburg. 

Hopelijk zien we je in de herfstvakantie, we kijken ernaar uit! 

Schouwburg en Industry Cuijk 



 
 

Nieuw in Haps!  

MUSICAL lessen! 
 

Houd jij van zingen, dansen én acteren? 

Lijkt het jou ook zo tof om elk jaar minstens één keer 

op het podium te staan? 
 

Geef je dan nu op voor een gratis proefles musical! 

Elke woensdagavond van 18.30-19.30 uur.  

In De Stappert. 

Voor iedereen van 8 t/m 16 jaar. 
 

Kijk voor meer informatie of om je op te geven voor de 

proefles op www.musicalkidz.nl 

Of mail naar info@musicalkidz.nl 


