
We zijn gestart: 
De eerste schoolweek loopt alweer ten einde. De eerste twee dagen voor mij als ‘directeur in 
opleiding’ zitten er al op. Wat ben ik fijn ontvangen op De Bongerd, door de kinderen en het team.  
Ik heb een bezoekje gebracht in alle klassen, mezelf voorgesteld en uitgelegd wat ik komend 
schooljaar op De Bongerd kom doen. Wat heerlijk om die zongebruinde gezichtjes te zien en het 
plezier waarmee de kinderen naar school komen! Voor enkele kinderen was de opstart even 
wennen, maar ook dat mag. Na een lange vakantie is het vast wel herkenbaar dat we weer even 
moeten ‘wennen en schakelen’. 
 
De komende weken zijn de Gouden Weken. Dit betekent dat er in de groepen veel aandacht is voor 
groepsvorming, elkaar leren kennen, het samen maken en bespreken van de geldende regels en ook 
het vinden van een plekje in de groep. Het fundament voor een fijne sfeer waar het hele schooljaar 
van geprofiteerd wordt. De leerkrachten geven in hun eigen groep hier op een passende manier 
vorm aan. Ook hangt er in enkele groepen al een verjaardagskalender, knutselwerkje of 
kennismakingsblad. Het wordt er in ieder geval een stuk gezelliger op! 
 
Misschien heeft u ook al een berichtje vanuit de leerkracht ontvangen via ons nieuwe 
communicatiemiddel: Parro. We zijn als team enthousiast gestart met dit middel en zullen ons de 
komende periode wegwijs maken in de mogelijkheden die dit middel te bieden heeft. Verderop in de 
nieuwsbrief verwijzen we enkele malen naar Parro voor een oproep om ouderhulp.  
 
Ik wens u veel leesplezier, een gezellige kermisweekend en wellicht zien we elkaar tijdens de 
informatieavond op woensdag 7 september voor de groepen 1-2, 3 en 8. 
 
Claudia van Dijk 
 

Belangrijke data:  
U bent gewend in de nieuwsbrief een overzicht te zien van activiteiten en bijzondere dagen op korte 
termijn. Voor een overzicht van deze momenten verwijzen wij u vanaf nu naar de agenda in Parro.  
 

Parro: 
Afgelopen week heeft u vanuit de leerkracht van uw kind een uitnodiging ontvangen om Parro te 

installeren op uw telefoon of laptop. De meeste ouders hebben deze uitnodiging geaccepteerd en 

mogelijk al een eerste bericht ontvangen van de leerkracht. Met de overgang naar Parro willen we 

het volgende even met u delen: 

• Zou u de instellingen rondom privacy uiterlijk 9 september willen invullen? Op deze manier 

hebben de leerkrachten snel en goed zicht op welke wijze de foto’s van uw kind(eren) wel of 

niet gebruikt mogen worden; 

• De klassenouders hebben de afgelopen jaren gewerkt met een groepsapp om met u te 

communiceren over schoolse zaken. We blijven dit op deze manier continueren. Via de 

instellingen onder het kopje privacy kunt u aangeven of uw mobiele nummer gedeeld mag 

worden met de klassenouder; 
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• Kennismakingsgesprekken staan gepland in de week van 12 september. Inschrijven doen we 

digitaal, via Parro. Maandagochtend (5 september) ontvangt u, via de agenda van Parro, een 

uitnodiging voor een digitale inschrijving. Inschrijven is mogelijk t/m vrijdag 9 september 

16.30 uur.  

Scholen zijn weer begonnen: 
De banners van ‘De scholen zijn weer begonnen’ hangen weer in het dorp. Op deze wijze attenderen 

we weggebruikers op de toenemende drukte rondom scholen, kinderdagverblijven en 

peuterspeelzalen.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rooster podiumkunsten:  
  Tijdstip 1/2P 1/2PP 3 4 5 6 7 8 

14-10-2022 13.00-14.15  x  x  x  x 

23-12-2022 13.00-14.15 x  x  x  x  

24-03-2023 13.00-14.15  x  x  x  x 

25-05-2023 13.00-14.15 x  x  x  x  

07-07-2023 12.45-14.15 x x x x x x x x 

 

Kleinkunst 
Voor de allerjongsten is er naast podiumkunsten ook kleinkunst. We organiseren kleinkunst samen 
met Koetje Boe, Boerkes&Co, De Klimboom en K’nijntje. Er worden diverse optredens gedaan. Als uw 
kind(eren) in groep 1-2 zit(ten) dan bent van harte uitgenodigd om de optredens bij te wonen. 
Kleinkunst wordt van 9.30 tot 10.00 gehouden in de gymzaal. Dit schooljaar op 3 oktober en 20 april. 

 
  



Kennismakingsgesprekken: 
In week 37 zijn er kennismakingsgesprekken met u en uw kind. In de eerste 
weken van dit schooljaar heeft de leerkracht een indruk opgedaan van uw 
kind en vice versa. Dit gesprek is bedoeld om die eerste indrukken te 
(verr)ijken en uw kind te stimuleren op zichzelf te reflecteren. 
Maandagochtend ontvangt u via Parro een uitnodiging voor inschrijving.  
 

Luizencontrole: 
Al heel wat jaren wordt er op woensdag, na elke schoolvakantie, bij alle kinderen de haren 
gecontroleerd op hoofdluis. Het is fijn als neten/luizen snel worden ontdekt en dat er dan actie kan 
worden ondernomen om verdere verspreiding te voorkomen in klassen. Want helaas komt het nog 
steeds vaak voor. 
Er is op deze woensdag altijd een groep ouders die deze taak uitvoert. Maar deze groep heeft 
dringend versterking nodig. Afgelopen woensdag heeft er door het tekort aan mensen geen 
luizencontrole plaatsgevonden! Helaas zijn er wat ouders gestopt na afgelopen schooljaar en met 
een te kleine groep is het bijna onmogelijk om de hele school te controleren. En vele handen maken 
licht werk! Met een volledig team zijn we ongeveer 1,5 uur bezig. De controles worden gedaan op de 
gangen en wij, als ‘luizenteam’, ervaren het ook als een gezellige ochtend met elkaar. Dus wie komt 
ons gezellige team versterken? Neem contact op met Bernice Geurts via: bernicegeurts@gmail.com.   
 

Kluszaterdagen: 
In ons vorige bericht kondigden de kluszaterdag van morgen aan. Een aantal ouders heeft al laten 
weten te komen helpen. Hartstikke fijn! We kunnen echter nog wel wat extra hulp gebruiken. Dus 
heeft u morgen tijd meld u dan alsnog aan bij Linda van Summeren via info@debongerdhaps.nl. De 
klusdag start om 9.30 uur en om 12.30 uur ronden we af. De volgende kluszaterdagen zijn dit jaar op: 

- 14 januari 2023 
- 1 april 2023 

 

Ouderraad : 
De Ouderraad (OR) van de Bongerd zorgt er ieder jaar weer voor dat activiteiten als Sinterklaas, Kerst 
of Carnaval goed voorbereid worden en extra feestelijk verlopen. Het is een mooie, diverse club van 
ouders waarin naar gelang interesse en/of kwaliteiten eenieder zijn of haar beste beentje voorzet. In 
de OR is regelmatig plaats voor extra mensen. Mocht u het leuk vinden om op deze manier te helpen 
de schooltijd van de kinderen onvergetelijk te maken, neem dan contact op met Miranda van Bakel 
06 21900629 of Monique den Brok 06 10682482.  
 

mailto:bernicegeurts@gmail.com
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Nieuw Leerlingvolgsysteem (LOVS): 
We zitten in de laatste fase van oriëntatie en stappen deze maand over naar een nieuw LOVS. Dit 

betekent dat rapporten er anders uit gaan zien dan u gewend bent. U wordt te zijner tijd 

geïnformeerd over deze wijzigingen en eventuele consequenties voor u als ouder.   

Hulp gezocht voor de lichtbrigade op donderdag 3 november   
Goede fietsverlichting en een veilige fiets zijn enorm belangrijk. 
We schenken hier op De Bongerd aandacht aan in de groep, 
tijdens de verkeersles, maar ook door middel van een controle van 
de fietsen en de fietsverlichting. Op donderdag 3 november van 
08.30 uur tot 12.00 uur komt een fietsenmaker de fietsen en de 
verlichting van de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 controleren. 
Kleine dingen zullen meteen gerepareerd worden. Grotere 
mankementen zullen genoteerd worden op een checkkaart die uw 
kind mee naar huis krijgt. Voor deze activiteit zoeken we nog 
(groot)ouders die deze ochtend willen meehelpen om kleine 
reparaties van de fiets uit te voeren. Ook zou het fijn zijn als er nog 
enkele ouders bij zijn om de checkkaart in te vullen. U 
kunt zich hiervoor opgeven via de uitgezette hulpvraag in de 
agenda van Parro. Denkt u eraan dat uw kind op donderdag 3 
november de fiets mee naar school neemt?  
  
De verkeerswerkgroep   

 
Onveilige situaties: 
Met de start van het schooljaar zien we de gevaarlijke situaties rondom school weer toenemen. 

Parkeren op (privé)parkeerplaatsen van De Posthoorn is niet toegestaan. We zien dit toch gebeuren, 

waardoor er gevaarlijke situaties op het fietspad of de weg ontstaan. Ook is het veiliger om uw kind 

niet uit te laten stappen op de weg wanneer de brigadiers een stopteken geven. De komende twee 

weken zijn we hier samen extra alert op, daarna zal er door de Boa’s op gehandhaafd worden.  

Oproep Typetuin: 
Onze leerlingen maken nu, maar zeker ook straks op de middelbare school, steeds vaker gebruik van 

de computer. Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken kan dan heel 

handig zijn. Ook dit jaar zal er een naschoolse typecursus door Typetuin in Haps aangeboden worden.  

Mocht u uw kind nog niet aangemeld hebben en dit alsnog willen doen, dan staat hieronder de 

informatie die u nodig heeft.  

Cursus: blind leren typen met tien vingers inclusief examen. 

Voor wie: leerlingen groep 6 t/m 8. 

Start cursus: dinsdag 1 november 2022 14:30 uur. 

Locatie: RKBS De Bongerd, Kerkstraat 7 5443 AA HAPS 

Prijs: €185,- 

Inschrijven: www.typetuin.nl/aanmelden  (kies voor de rechter variant, klassikaal) 

Meer informatie: https://www.typetuin.nl/typecursus-najaar-2022 

www.typetuin.nl of bel op werkdagen tussen 9:00 en 17:00uur naar 013-5220579. 

 

Let op: De cursus heeft al voldoende aanmeldingen en gaat dus in principe door. Er zijn echter nog 

een paar plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij want vol=vol! 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.typetuin.nl%2Faanmelden&data=05%7C01%7Clinda.vansummeren%40optimusonderwijs.nl%7C05d1aa5e0ccc42e6a9eb08da8b36ba41%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C637975364424381170%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fWAUQhZBWkIPoZOFUmv6Wdo3LYxcQsOtYe0S7LOV3bg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.typetuin.nl%2Ftypecursus-najaar-2022&data=05%7C01%7Clinda.vansummeren%40optimusonderwijs.nl%7C05d1aa5e0ccc42e6a9eb08da8b36ba41%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C637975364424381170%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EnVvoMgcd2OfJH%2BZtb%2Ft6dXBXOOkYuwcrlDYsUzxKKE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.typetuin.nl%2F&data=05%7C01%7Clinda.vansummeren%40optimusonderwijs.nl%7C05d1aa5e0ccc42e6a9eb08da8b36ba41%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C637975364424381170%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dBVF0AsRCsK4HTD7zev6IRnHIDGKEPbigT9M6dTJ%2FqQ%3D&reserved=0


Blokfluitles 

Voor de zomervakantie heeft Jacqueline Verhofstad blokfluitles verzorgd op school. Mooi om te 

horen dat maar liefst 7 kinderen komende donderdag starten.  

 

 

Meld je aan voor de cursus Opvoeden, Zo! 

 
woensdag 05 oktober 2022van 19:30 uur t/m woensdag 16 november 2022 21:30 uur 

Cursus voor ouders: Opvoeden, Zo! 

 De cursus Opvoeden, Zo! helpt jou als ouder om het contact met jouw kind tussen 4 en 12 jaar 

oud plezieriger te laten verlopen. Je leert om te gaan met ongewenst gedrag en goed gedrag te 

stimuleren. Dit, via lessen over de volgende opvoedvaardigheden: aandacht geven en prijzen, 

verbieden of nee zeggen, straffen, negeren en apart zetten. Hierbij kun je rekenen op begeleiding 

door jeugdprofessionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

 De praktische informatie op een rijtje: 

• Acht tot twaalf deelnemers per cursus. 

• Gratis deelname. 

• Bij Diensten Centrum Cuijk, Zwaanstraat 7, 5431 DE Cuijk. 

De zes groepsbijeenkomsten van elk twee uur vinden plaats op: 

• Woensdag 5 oktober van 19.30 tot 21.30 uur. 

• Woensdag 12 oktober van 19.30 tot 21.30 uur. 

• Woensdag 19 oktober van 19.30 tot 21.30 uur. 

• Woensdag 2 november van 19.30 tot 21.30 uur. 

• Woensdag 9 november van 19.30 tot 21.30 uur. 

• Woensdag 16 november van 19.30 tot 21.30 uur. 

Meld je aan via 0485 – 85 33 33 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 

uur) of stuur een e-mail naar info-cjg@landvancuijk.nl. 

 


