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Samenwerken
De eerste drie weken van het schooljaar
2017-2018 zitten er op.
Wij kijken met een goed gevoel terug op
de start, die we met elkaar hebben
gemaakt. Vandaag verschijnt de eerste
nieuwsbrief van deze
jaargang.
Bij de start van het schooljaar is elke
groep bezig opnieuw een groep te
worden. De kinderen hebben door de
vakantie even helemaal los kunnen
weken van de eigen groep en moeten
weer wennen aan de kinderen. Niet
alleen wanneer de groep is samengesteld
met andere kinderen. Dit geldt ook voor
de kinderen die elkaar zes weken niet
hebben gezien en terugkeren in hun
bekende groep. Iedereen groeit namelijk
ook altijd hard in de vakantie, niet alleen
fysiek – ook geestelijk, als mens. In de
periode vanaf de zomervakantie tot de
herfstvakantie staat, naast het reguliere
lesprogramma, de groepsvorming
centraal. Dan doen wij binnen ons
project van Jeelo: “Omgaan met
anderen”. Iedereen verwerft zich
opnieuw een plekje in de groep. En dat
gaat gepaard met fasen van
kennismaken en afspraken formuleren
(norming), ‘uitvechten’ wie welke rol
mag nemen (storming), samenwerken
en opnieuw zoeken naar je plek
(forming) tot het vinden van je plek en
een prettig speel-, leer- en werkklimaat
(performing).
Samenwerking staat daarin centraal.
Samenwerking binnen de groep, binnen
de school en binnen het gebouw.
De samenwerking zoeken we in de klas
door samen te spelen en te werken, te
reflecteren op hoe het samenwerken
verloopt en hier ik- en groepsdoelen aan
te koppelen. Binnen het gebouw zoeken

we ook de samenwerking met kinderen
van ongeveer dezelfde leeftijd.
De speel-/leerpleinen zijn elk gericht op
de kinderen van een leeftijdsgroep.
Kinderen spelen buiten tijdens de pauzes
met andere kinderen die qua leeftijd bij
hen passen.
Ook de teamleden zoeken de
samenwerking op. Het geeft een prettig
gevoel te kunnen overleggen met een
collega. “Je staat er niet alleen voor.”
Daardoor vinden er ook voor
leerkrachten intensieve leerervaringen
plaats, die maken dat we er samen beter
van worden.
En net als in de samenwerking en
groepsvorming van de eigen groep, is
het ook in het grotere geheel van de
onderbouw ( groep 1 t/m 4) of
bovenbouw ( groep 5 t/m 8) de
samenwerking zoeken. We werken ook
graag samen met u, ouders.
Samen zijn we immers verantwoordelijk
voor de opvoeding en ontwikkeling van
uw kind. Heeft u vragen, opmerkingen of
aandachtspunten? Laat ze ons weten.
Dan kijken we samen naar een
oplossing.
Website en aanmelden nieuwsbrief
Op de website www.debonckert.nl vindt
u alle relevante informatie over school.
Vanaf dit schooljaar zal daar regelmatig
nieuws op geplaatst gaan worden. De
website zal dan ook intensiever bezocht
gaan worden. In de agenda op de
homepage kunt u de meest recente
activiteiten vinden. Vanaf nu zullen de
foto’s en de nieuwsbrieven geplaatst
gaan worden onder het kopje
Nieuws. Meldt u daarvoor wel aan
vóór 5 oktober. Onderaan de website
vindt u het kopje Nieuwsbrief. Vul uw emailadres in waarop u de nieuwsbrief
wilt ontvangen. Meerdere adressen zijn
natuurlijk mogelijk. Mocht u de

nieuwsbrief gemist hebben, kijk dan op
de website.
IB-nieuws
Zoals u weet zijn Debby en Loes onze
interne begeleiders. Op dit moment is
Loes niet aanwezig omdat zij met
zwangerschapsverlof is. Debby is al
enkele jaren intern begeleider bij twee
stichtingen nl. Optimus, waar de
Bakelgeert onderdeel van is en Invitare
waar de Bonckert onderdeel van is. Nu
heeft Debby bij mij aangegeven dat zij
gaat stoppen bij Invitare en haar weg
gaat vervolgen bij Optimus. Optimus is
een grote stichting waar voor haar meer
toekomstmogelijkheden liggen. Dat
betekent dat Debby ons per 1 december
gaat verlaten. Tot die tijd zal zij nog
IB’er zijn op de Bonckert. Debby zult u
daarna nog wel tegenkomen in het
gebouw, want ze zal blijven werken voor
de Bakelgeert. Het is natuurlijk fijn dat
Loes straks weer terugkomt als IB-er,
zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.
We wensen Debby heel veel succes bij
haar nieuwe uitdagingen en zullen straks
op een fijne manier afscheid nemen van
haar… maar dat duurt gelukkig nog
even.
Staking primair onderwijs op 5
oktober a.s.
Op 5 oktober a.s. gaat het primair
onderwijs staken. De Bonckert en De
Bakelgeert doen mee aan deze staking.
Dat betekent dat uw kind(eren) deze dag
niet naar school kan gaan. De school
zorgt niet voor de opvang van uw
kind(eren). Meer informatie over deze
staking vindt u in de brief die als bijlage
is toegevoegd.
Binnen Speelleercentrum ’t Bolwerk biedt
onze partner Spring kinderopvang u de
mogelijkheid om uw kind(eren) op 5
oktober a.s. op te vangen. Zij hanteren
hiervoor het actietarief van € 6,64 per
uur, inclusief een gratis ontbijt. Spring is
geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur.
Graag tijdig aanmelden op
telefoonnummer 088-2088 372.

Rookvrij schoolterrein
Misschien heeft u al gezien dat er borden
op het gebouw van 't Bolwerk hangen,
die aangeven dat wij een rookvrije
school zijn. Met ingang van 28 augustus
(de eerste schooldag) mag er ook niet
meer gerookt worden op het terrein van
't Bolwerk. Eerder was dat al de afspraak
voor binnen het gebouw, maar nu
verwachten wij van alle medewerkers,
ouders en bezoekers dat zij ook niet
roken buiten het gebouw van 't Bolwerk.
'Zien roken, doet roken' is daarbij de
achterliggende gedachte.

Naar het BaBoBos, de bieb op school!
Onze groepen gaan weer naar het
BaBoBos, de Bakelgeert-Bonckert Bieb
op School. Hiermee kan het grote
leesfeest op school weer beginnen. De
kinderen kunnen elke week boeken halen
en ruilen en dat allemaal gratis voor
niks! Wie wil dat nou niet.
De ‘Gruwelijk
Enge’
Kinderboekenweek
komt er weer aan!
Van 4 t/m 15 oktober
staan kinderboeken
met griezels en engerds centraal in de
Kinderboekenweek 2017. Dat belooft een
loeispannende week te worden. Je bent
nooit te oud om te griezelen. Maar de
grens tussen wat lekker griezelig is en
wanneer het echt (te) eng wordt – de
grens tussen fictie en werkelijkheid – ligt
voor ieder anders. Monsters, spoken,
nachtmerries, zombies, schaduwen,
angsten, heksen, achtervolgers: er is
een moment dat ze onder je huid of
onder je bed kruipen. Door over ze te
lezen kun je ze bedwingen, want het
‘kwaad’ wordt meestal wel overwonnen.
Lees in deze week als ouder extra veel
enge boeken of gedichtjes voor of
bezoek de bibliotheek.
Hier worden deze week leuke activiteiten
georganiseerd. Neem een kijkje op de

website www.biblioplus.nl om te zien
welke spannende activiteiten er zijn.
Kée knikkerkampioen 2017

Kée Peeters uit groep 6 mag zich een
jaar lang knikkerkampioen van de
Bonckert noemen. Zij won het
kampioenenpotje.

Onze knikkerkampioenen
Luizencontrole
De luizenouders van onze school
verrichten, heel belangrijk werk. Op
gezette tijden onderzoeken zij alle
kinderen op hoofdluis. Wij zijn uiteraard
erg content met hun belangeloze inzet.
Echter … we komen ouders te kort die
deze controles kunnen doen! Dat kan
betekenen dat we het luizenpluizen
moeten stoppen en dat willen wij niet!
Graag vragen wij nog enkele vrijwilligers
erbij om ook in dit schooljaar te kunnen
doorgaan met deze nuttige controles. U
bent van harte welkom. U kunt zich
aanmelden bij mij w.rothof@stichtinginvitare.nl
De eerstvolgende controle is op
woensdag 25 oktober om half 9.
Helaas zijn niet alle data van de
luizencontroles juist op de kalender
gekomen. Daarom vindt u hieronder de
data op een rijtje:

-

woensdag
woensdag
woensdag
woensdag

25 oktober
10 januari
21 februari
9 mei

Mogelijk heeft u het al gezien dat bij de
groepen de groene luizenzakken hangen
(voor groep 6,7 en 8 komen ze nog
binnen). Het nut van de luizenzakken is
wel achterhaald, maar de leerkrachten
geven aan dat ze het fijn vinden om
deze zakken toch te gebruiken. De
kinderen kunnen daar hun jas, sjaal,
kleine spulletjes etc. in opbergen. Het
oogt overzichtelijk en opgeruimd.
Protocol medicijnverstrekking
Ieder jaar moet het protocol
medicijnverstrekking up-to-date worden
gemaakt. Mochten er veranderingen zijn
in de persoonlijke situatie van uw zoon
of dochter hoor ik dat graag. U kunt het
ook doorgeven aan de leerkracht.
Nieuws van de Ouderraad
Ook dit schooljaar zal de ouderraad weer
activiteiten organiseren en ondersteunen
die buiten het reguliere lesprogramma
vallen.
Binnenkort ontvangen jullie meer over
de invulling ervan via een nieuwsbrief.
Wel kunnen we alvast mededelen dat de
hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage
ongewijzigd is gebleven ten opzichte van
vorige schooljaar: deze bedraagt 22,50
per kind. In de nieuwsbrief zal ook
informatie staan over de betalingswijzen,
maar natuurlijk mag de bijdrage ook nu
al worden betaald :
bankrekeningnummer NL43 RABO 0108
7780 88 ten name van Stg. Ouderraad
De Bonckert te Boxmeer onder
vermelding van de naam van uw
kind(eren).
Wij verheugen ons al op alle activiteiten,
namens de ouderraad,
Wouter Perreijn (penningmeester)
Leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad van schooljaar
2017-2018 is bekend. Wij verwelkomen
uit groep 5 Djesmay, groep 6 Sacha,
groep 7 Sophie en groep 8 Jia. De eerste
bijeenkomst van de leerlingenraad met
mij zal zijn op woensdag 11 oktober.

Nieuws uit de regio
Nieuwe shirts
De nieuwe shirts van de Bonckert zijn
klaar!

Ons model Britt uit groep 7 showt de
nieuwe collectie
Met dank aan Maurice van Neerven voor
het maken van deze outfit en ook voor
een kleine bijdrage in de gemaakte
kosten. We zijn nog op zoek naar
sponsoren, die een klein geldbedrag
willen doneren om enigszins de kosten
van onze nieuwe outfit te verlichten. U
kunt daarover met mij contact opnemen.
Alle beetjes helpen!
De volgende nieuwsbrief, BVN 2
verschijnt op vrijdag 6 oktober.

Met vriendelijk groeten,
Willy Rothof
Directeur

Muzieklessen
Wil je ook muziek leren maken? Dat kan!
Meld je aan en kom eens kijken op de les
(iedere dinsdag om 17.45 uur). Je leert
o.a. wat muzieknoten, muzieksleutels en
een notenbalk zijn. We gaan zingen,
dansen, blokfluiten, instrumenten
bekijken en geven twee keer een
concert.
Informatie/aanmelden:
blokfluitlesgb@gmail.com of bel me:
0485-572366
Gerry van den Berg
Winterkledingbeurs
Dit is het moment om oude
winterkleding en speelgoed op te
ruimen, want op zondag 8 oktober
organiseert de Spring peuterspeelzaal,
locatie ’t Bolwerk een
winterkledingbeurs. Voor meer
informatie zie folder in de hal van de
school.
Unicefloop
Op zondag 1 oktober wordt voor de 34e
keer in deze regio een grote Unicef Loop
(een wandeling van 6 km)
georganiseerd. Het Thema van dit jaar
is: “Voor ieder kind-wij lopen tegen
kinderarbeid”.

