Maart 2018
Open dag
Op donderdag 22 maart krijgen ouders die
een basisschool voor hun kind zoeken de
gelegenheid om een kijkje te nemen op de
Bonckert. In samenwerking met onze
partners van ’t Bolwerk (Basisschool De
Bakelgeert en Kinderopvang Spring)
organiseren wij een open dag.
Geïnteresseerde ouders worden tussen 9.00
tot 12.00 uur rondgeleid in het gebouw. Kent
u ouders die mogelijk interesse hebben? Dan
stellen wij het op prijs als u ze attendeert op
onze open dag.

Staking
Wellicht hebt u via de media gehoord dat er
weer acties zijn aangekondigd in het primair
onderwijs. Dit keer is er gekozen voor een
estafettestaking op vrijdag 13 april in de
provincies Brabant en Limburg. Graag geven
wij u meer informatie over de aanleiding voor
deze acties.
Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders
in het primair onderwijs waren teleurgesteld
over het regeerakkoord van Rutte III. Het
nieuwe kabinet investeert weliswaar in het
primair onderwijs, maar die investeringen zijn
niet hoog genoeg en gaan niet snel genoeg.
Met ingang van het komend schooljaar
krijgen alle scholen er in het kader van
werkdrukvermindering 155 Euro per leerling
bij. Dat is een kleine pleister. Het kabinet wil
echter pas vanaf 2021 voldoende in
vermindering van de werkdruk investeren.

Schoolfotograaf
Morgen (donderdag 22 maart) krijgen alle
kinderen de inlogkaart met een unieke
inlogcode mee naar huis. In de bijlage vindt u
nog meer informatie over de actie van Foto
Koch.

29 maart komt de
schoolfotograaf voor de
2e keer om de foto’s van
de broertjes en zusjes
(die op de Bonckert
zitten) te maken!

Met Prinsjesdag werd al bekend dat er 270
miljoen euro beschikbaar komt voor het
moderniseren van de arbeidsvoorwaarden,
terwijl het PO-front heeft berekend dat er
900 miljoen nodig is om een eerste goede
stap te zetten om de salarissen van de
leraren gelijk te trekken met het salaris van
docenten in het voortgezet onderwijs.
Voorlopig lijkt het bij 270 miljoen te blijven
en dat is niet voldoende om in de toekomst
genoeg goede leraren te blijven trekken om
het onderwijs voor uw kinderen op peil te
houden.
Wij voelen op dit moment heel concreet dat
de invalpool van INVITARE steeds vaker
droog komt te staan en realiseren ons dat er
echt iets moet gebeuren om het lerarentekort
een halt toe te roepen. Vermindering van
werkdruk en verbeteren van het
arbeidsvoorwaarden waaronder het verhogen
van het salaris, zijn basale voorwaarden om

toekomstige studenten ertoe te bewegen te
gaan kiezen voor het mooie vak van
leerkracht basisonderwijs. Goede
arbeidsvoorwaarden en een salaris dat
vergelijkbaar is met leerkrachten in het
middelbaar onderwijs zijn ook essentieel om
het huidige leerkrachtenbestand op peil te
houden.
Iedere werknemer in Nederland heeft op
basis van het stakingsrecht het recht om het
werk neer te leggen. Meestal protesteren
werknemers dan tegen hun werkgever. Het is
in Nederland vrij uniek dat werkgevers en
werknemers samen optrekken bij acties. In
het primair onderwijs doen we dat nu wel,
omdat de nood nog steeds hoog is. De
actiegroep van leraren PO in Actie, de
vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad
werken hierbij samen met onder de naam
PO-front.
Wat betekent dit voor onze school?
De leerkrachten van de Bonckert hebben
aangegeven op vrijdag 13 april niet collectief
te gaan staken. Wat dit betekent voor het
open houden of sluiten van de school, laat ik
u begin komende week weten. Houd er
rekening mee dat de kinderen deze dag niet
naar school kunnen i.v.m. opvang van uw
kind.
Als kinderen niet naar school kunnen, heeft
dat betrekking op groep 1 t/m groep 7. Voor
deze groep leerlingen kan ik de onderwijstijd,
die zij niet genoten hebben door de afgelopen
stakingen, compenseren komend schooljaar.
Dat kan betekenen dat er minder
studiedagen gepland mogen worden. Voor
groep 8 zal dat mogelijk niet meer gaan. Ik
zal de onderwijsuren van deze groep van de
afgelopen 8 jaar moeten berekenen. Het kan
dus zijn dat zij op vrijdag 13 april wel naar
school moeten en dan zal er ook een
leerkracht aanwezig zijn.
Parkeren
Regelmatig klagen ouders en bezoekers over
de beperkte parkeerruimte bij 't Bolwerk. Bij
slecht weer of activiteiten op 't Bolwerk is de
beschikbare parkeerruimte snel vol en
ontstaan er gevaarlijke situaties, Auto's
worden buiten de vakken, op straat of zelfs
op de stoep geparkeerd. Anderen parkeren
op plaatsen die voor privégebruik van
buurtbewoners zijn. Namens de gebruikers
van 't Bolwerk vragen wij u alleen in de
daarvoor bestemde vakken van de
parkeerplaats te parkeren. Voor klachten

betreffende deze openbare parkeerplaats
verwijzen wij u naar de gemeente Boxmeer
BaBoBosnieuws
De schoolbieb gaat verhuizen! Gelukkig blijft
de schoolbieb wel binnen 't Bolwerk en gaat
het dus om een interne verhuizing. Met
ingang van donderdag 22 maart is de
schoolbieb te vinden aan de speelplaatszijde
van de Bakelgeert. Deze ruimte is groter,
lichter en makkelijk vanaf de speelplaats te
bereiken voor alle ouders van 't Bolwerk. Aan
de ramen kunt u de nieuwe ruimte van het
BaBoBos vanaf volgende week direct
herkennen.

Activiteiten, vrije dagen en vakanties

22 maart: Open dag in ’t Bolwerk
23 maart: PU-groep 1-2b, 3, 6 en
7
28 maart: PU-groep 1-2a, 4, 5, en
8
30 maart: Alle kinderen en
leerkrachten vrij (Goede vrijdag)
2 april: 2e Paasdag
3 april: Studiedag. Alle kinderen
vrij
5 april: Theoretisch
verkeersexamen groep 7

Overig nieuws
Studiedag
Dinsdag 3 april heeft het team een studiedag.
Terwijl onze leerlingen kunnen genieten van
een lang weekend, gaat het team verder met
bureau Wolters. Daarnaast gaan we al
langzamerhand bekijken hoe wij de groepen
voor komend schooljaar vorm gaan geven.
Koningsspelen
Op vrijdag 20 april worden de
Koningsspelen van 2018 voor de leerlingen
van 't Bolwerk
gehouden. We
hebben daarbij uw
hulp nodig. Nadere
informatie volgt nog.

Bag2school

appelflappen zelf te maken. Ook zijn er
leerlingen naar Marel Poultry geweest in
Boxmeer en naar Smicon in Wanroij.

Ook dit jaar
gaan we weer
meedoen aan
de actie
Bag2school, dus
u kunt gerust
weer
herbruikbare
kleding, textiel,
knuffels, gordijnen, tassen, handdoeken etc
gaan verzamelen. Zolang het maar in tact is.
Binnenkort hoort u wanneer de spullen
ingeleverd kunnen worden.

Bedrijvenbezoek
Dat we in Nederland niet zonder technische
beroepen kunnen mag duidelijk zijn. Daarom
is het van belang kinderen op jonge leeftijd al
in aanraking te laten komen met en te
enthousiasmeren voor de verschillende
gebieden van techniek.
Een flink aantal bedrijven in het Land van
Cuijk en de Kop van Noord-Limburg zetten
hun poorten open voor leerlingen van groep 7
in het basisonderwijs. Het techniekproject
‘Bedrijfsbezoeken’ hanteert een speciale
methodiek waarbij de leerlingen eerst op
school hun voorbereidingen doen, dan op
bezoek gaan bij de geselecteerde bedrijven
en tenslotte op school de informatie
verwerken. Het doel is leerlingen al op jonge
leeftijd een indruk te geven van een ‘echt’
bedrijf in werking. En het mes snijdt aan 2
kanten. Bedrijven hopen de leerlingen
enthousiast te maken voor de technische
branche zodat ze later een technische
opleiding kiezen en vervolgens een baan in
de techniek vinden.
In dit kader nemen kinderen van de Bonckert
niet alleen deel aan één van de programma’s
die TechnoPromo te bieden heeft binnen onze
Jeelo-projecten, maar nemen ze ook deel aan
de door hen opgezette bedrijfsbezoeken.
In groepjes van ongeveer 10 kinderen o.l.v.
een aantal begeleiders gingen ze op
vrijdag 16 maart op pad.
Onderstaande foto’s zijn gemaakt bij Mola in
Beugen waar ze aan de slag gingen om

Nieuws uit de regio

Kleding- en speelgoedbeurs
Op zondag 8 april is er weer een
tweedehands kleding- en speelgoedbeurs
vanuit Spring Peuterspeelzalen, dit keer de
ZOMER editie! Vanaf 27 maart kunnen
mensen hun spullen weer naar de inname
avonden brengen. Zie flyer op prikbord in
school.

Knutselmiddag
In samenwerking met de Weijer Boxmeer en
Musicalschool Étoile organiseert KonFetTi op
woensdag 28 maart een gezellige KonFetTi
knutselmiddag voor alle kinderen in de
leeftijd van 3 t/m 8 jaar. Deze middag staat
in het teken van Pasen! De kinderen kunnen
knutselen, zich laten schminken en ze
verzorgen een mini kidsdisco met o.a. muziek
van KonFetTi! Voor iets lekkers en een
drankje wordt gezorgd.
Alle kids krijgen tevens de kans om met
KonFetTi op de foto te gaan, de foto’s krijg je
na afloop per email toegestuurd als
aandenken aan deze leuke middag!

aantal duidelijke regels af. En belangrijker
nog: houd je er consequent aan.
Rust en concentratie
Huiswerk is sneller af als kinderen niet steeds
worden afgeleid door binnenkomende
berichtjes. Na ieder uur rustig en
geconcentreerd werken, een kwartiertje
‘telefoontijd’ is een goede compromis. En
tijdens het eten? Liever niet, gebruik die tijd
om naar elkaars verhalen te luisteren.
Fietsend appen of bellen is echt
levensgevaarlijk. Maak je kind ervan bewust
dat ze niet alleen zichzelf in gevaar brengen,
maar ook andere weggebruikers.
Check de telefoon
Facebooken, appen of spelletjes spelen terwijl
het eigenlijk al bedtijd is. Veel kinderen
kunnen hun telefoon ’s avonds moeilijk
loslaten. Gevolg: kleine oogjes en een slecht
humeur door slaaptekort. Laat mobieltjes
daarom buiten de slaapkamer. En check de
telefoon van je kind zo nu en dan. Liefst met
hem of haar samen, dan ontstaan er
ongetwijfeld ook nog bijzondere gesprekken.
Vragen staat vrij!

Digitale middelen
Kinderen komen steeds jonger in aanraking
met digitale middelen als smartphones,
computers en tablets en gebruiken zowel
thuis als op school veel digitale media. Het
team van de Bonckert is zich ervan bewust
dat het belangrijk is dat leerlingen goed met
deze digitale middelen en media leren
omgaan. Zie voor meer informatie het
nieuwsbericht van CGZ (Centrum jeugd en
gezin)

Vind je opvoeden of opgroeien soms lastig?
Kom je er zelf even niet uit? Stel je vraag aan
het CJG via 0485 - 39 66 66 of
info@cjglandvancuijk.nl.
www.cjglandvancuijk.nl

Samen kom je verder

Opvoeden en opgroeien
Verleidingen van mobieltjes

Willy Rothof-Jilesen

Je kind krijgt een mobieltje en voor je het
weet zit dit dag en nacht aan zijn of haar
hand vastgeplakt. Hoogste tijd voor een goed
gesprek om duidelijke regels op te stellen
over het gebruik hiervan.

Directeur

Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd
een mobieltje, terwijl ze zelf misschien nog
niet in staat zijn om goed om te gaan met de
eindeloze mogelijkheden. Spreek daarom een

