Mei 2018
Formatie 2018-2019
Op dinsdag 15 mei jl. heeft de MR het
formatieplan 2018-2019 unaniem
goedgekeurd.
In de bijlage vindt u het formatieplan in een
aparte brief toegevoegd. We zijn blij om de
formatie al ruim voor de zomervakantie te
kunnen presenteren.
Praktijk verkeersexamen
Op woensdag 16 mei mocht groep 7 op voor
het verkeersexamen. Eerder al waren deze
enthousiastelingen geslaagd voor hun
theorie-examen. Wat ze dit jaar geleerd
hadden brachten ze prima in de praktijk. Een
beetje oefenen met papa en/of mama in de
weken ervoor maakte de voorbereiding
compleet. Na het ophalen van de checklists
kon het turven van plusjes en minnetjes
beginnen. Al gauw bleek dat ze allemaal
glansrijk waren geslaagd. Super. Van harte
gefeliciteerd!

School slagbaltoernooi
Op donderdag 17 mei was het zover: het
slagbaltoernooi. Maanden naar toegeleefd,
flink geoefend en eindelijk dan de wei in.
Onze groepen 7 en 8 hebben hard gestreden
en konden met een mooie 1e prijs naar huis
gaan gewonnen door groep 7. Complimenten
allemaal. We hebben met z'n allen genoten
van een fijne, sportieve en goed
georganiseerde dag en tevens veel geleerd
van en met elkaar!

Eindtoets groep 8
Afgelopen week hebben de leerlingen van
groep 8 de score van de Eindtoets, de IEPtoets, ontvangen. Alle kinderen ontvangen
een leerlingenrapportage waarop, naast de
score, wordt weergegeven in hoeverre een
leerling een onderdeel van taal of rekenen
beheerst en met welk type vervolgonderwijs
dat overeenkomt. We zien dat na een
bewogen periode van fusie alles
gestabiliseerd is en dat uit zich o.a. in een
mooie score, die ruim boven het landelijke
gemiddeld uitkomt. Daar zijn we uiteraard
erg tevreden over.

Een berichtje van de penningmeester
van de Ouderraad.
We naderen al weer het einde van het
schooljaar en zo zijn er al heel wat
activiteiten geweest waarbij de ouderraad
betrokken was. Die betrokkenheid was vooral
zichtbaar bij feestelijke activiteiten in de
vorm van aankleding en versnaperingen,
maar verder hebben we ook financiële
ondersteuning geleverd aan bijvoorbeeld het
kamp. Op de achtergrond werd meegedacht
en meegewerkt in de organisatie van de
diverse feestelijke activiteiten. Wat zeker ook
niet onopgemerkt is geweest is de inzameling
onlangs van kleding onder de noemer
‘Bag2School’. Hiervan kunnen we met plezier
mededelen dat door de enthousiaste
deelname van velen, meer dan 1000 kilo
kleding en knuffels is opgehaald wat een
bedrag van ruim 300 euro heeft opgeleverd.
Wat nog volgt aan activiteiten zijn de picknick
en de laatste schooldag, evenals de

decoropbouw en ondersteuning bij de
eindejaar sluiting. Tot slot valt op te merken
dat de 300 euro van Back2School een mooi
extraatje zou moeten zijn, maar aangezien
het bedrag aan betaalde vrijwillige eigen
bijdrage achterblijft, is het op dit moment de
situatie dat we moeten bezien of de begroting
voor volgend schooljaar naar beneden
bijgesteld moet worden.
Hopelijk is dit niet nodig, uw vrijwillige
bijdrage is nog steeds zeer welkom op het
volgende rekeningnummer:
NL43RABO0108778088 ten name van
Stg. Ouderraad De Bonckert. De
vastgestelde bijdrage per kind is 22,50
(maar minder of meer is ook prima).

voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. Via
de Bonck-Vol-Nieuws informeren wij u over
mogelijke veranderingen die als gevolg van
deze wetgeving optreden en wat dat betekent
concreet op school.
Oproep
Aan het einde van dit schooljaar vertrekken
diverse ouders die na iedere vakantie alle
hoofden napluizen op luizen. Om ook in de
toekomst te voorkomen dat er een
luizenplaag uitbreekt op onze school zijn we
dringend op zoek naar ouders die dit
schooljaar al aan willen sluiten. Graag
aanmelden bij de directie.

Opbrengst
Bag2 school heeft dit jaar weer voor een
geweldige opbrengst gezorgd.
Waarvoor heel veel dank.
Komend schooljaar zal deze actie weer
gepland gaan worden en dan Bolwerkbreed.
Ook zullen er 2 momenten van inname
komen. Op deze manier hopen we nog meer
op te halen en zal de opbrengst ten goede
komen aan al onze kinderen.

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Het vakantierooster 2018-2019 is al eerder
goedgekeurd door de MR. Dinsdag 15 mei jl.
zijn de studiedagen ook goedgekeurd.
Studiedagen:
1. 24 september 2018
2. 6 december 2018
3. 4 februari 2019
4. 1 april 2019
5. 7 juni 2019
6. 5 juli 2019

Algemene verordening
Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening
gegevensbescherming van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum dezelfde
privacywetgeving geldt in de hele Europese
Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG zorgt onder meer voor:

versterking en uitbreiding van privacy
rechten;

meer verantwoordelijkheden voor
organisaties;

dezelfde, stevige bevoegdheden voor
alle Europese privacy
toezichthouders, zoals de
bevoegdheid om boetes op te leggen.
Stichting Invitare, waaronder de Bonckert
valt, is achter de schermen druk bezig om te

Herfstvakantie
Kerstvakantie
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Algemene ouderavond start nieuwe
schooljaar
Noteert u alvast dinsdag 11 september
2018 in uw agenda. Deze avond is i.p.v. van
de klassikale ouderavonden aan het begin
van het schooljaar. Tijdens deze algemene
ouderavond nemen we u mee in onze

schoolontwikkeling en het reilen en zeilen in
de groep van uw zoon en/of dochter. We
hopen u dan allen te mogen ontmoeten. De
uitnodiging en opzet van deze avond
ontvangt u in het begin van het nieuwe
schooljaar.
Oproep: ouders jaarsluiting
De jaarsluiting is weer in aantocht en wij zijn
op zoek naar ouders die het leuk vinden om
mee te doen. Samen maken we er een
fantastisch feest van voor al onze kinderen.
Dus…..vind je het leuk om in de spotlight te
staan? Kun je zingen, dansen of
toneelspelen?…….heb je talent?…….vind je het
leuk om met een groepje op te treden en
kinderen te vermaken?
Kom dan naar de eerste bijeenkomst op
dinsdag 12 juni om 19.30 u op school. In
de eerste bijeenkomst inventariseren we, wie
wat wil doen en maken we het thema
bekend.
Woensdag 27 juni is ’s avonds de generale
repetitie in het Weijertheater, waarbij ook het
licht en geluid afgestemd gaan worden. En
vrijdagavond 29 juni is de jaarsluiting voor
al onze kinderen. Informatie over de kaartjes
en tijden volgen nog. Mocht u nog vragen of
ideeën hebben die zijn van harte welkom bij
ons.
Groetjes Nicole, Stefanie, Miriam en Bianca

Jeelo

De foto’s van de opening van ons Jeeloproject “Beleven van onze planeet” zijn te
zien op onze website www.debonckert.nl.
Deze fotoalbum is beveiligd met een
wachtwoord. Mocht u het wachtwoord niet
meer weten, kunt u het opvragen bij de
directie.

Binnen het Jeelo project "Beleven van onze
planeet" hebben we ateliers gepland. Deze
zijn op:

Woensdag 30 mei van 12.30 tot
13.45 uur

Donderdag 14 mei van 8.30 tot
9.45 uur
Wie heeft er zin om mee te helpen? Zo
hebben onze kinderen een ruime keuze om
iets te maken en/of te ondernemen. Kom
gezellig knutselen met een klein groepje,
experimenteer met proefjes of ga erop
uit met een aantal kinderen.

Activiteiten, vrije dagen en vakanties
Nieuws uit de regio

Doe je mee?
Avondvierdaagse Boxmeer
5 – 6 – 7 - 8 juni 2018

28 mei: Intervisie op de Bonckert
collega-directeuren
30 mei: Atelierronde 1 Jeelo

Meld je nog aan bij Arjan Dekkers door het
sturen van een mail naar
a.dekkers86@gmail.com

31 mei: Bezoek van internationale
groep van studenten vanuit de HAN
Nijmegen en Arnhem op de Bonckert

De organisatie van de Avondvierdaagse
Boxmeer heeft besloten om dit jaar mee
te doen aan de landelijke actie Schone
Avond4daagse. Meer informatie leest u in
deze flyer en op de website
https://www.vierdaagseboxmeer.nl/

8 juni: Alle kinderen om 12.00u vrij.
Leerkrachten studiemiddag
12 juni: Bijeenkomst jaarsluiting voor
team en geïnteresseerde ouders ( zie
oproep in deze BVN)
14 juni: Atelierronde 2 Jeelo
22 juni: Alle kinderen om 12 uur vrij.
Leerkrachten studiemiddag
25 juni: Alle kinderen vrij.
Leerkrachten studiedag.
27 juni: Generale repetitie jaarsluitng
in de Weijer
29 juni: Jaarsluiting de Weijer
4 juli: Picknick groep 1 t/m 7

Weet u het nog: Algemene Muzikale
Vorming - AMV-les?
Toen vond u het waarschijnlijk niet zo leuk,
die blokfluit. Later besefte u dat het toch
waardevol was. Nu vindt u het belangrijk
voor uw kind. Er is goed nieuws: in het
nieuwe schooljaar start ook weer een nieuwe
cursus voor kinderen vanaf groep 4.
De lessen zijn op dinsdag rond 18.00 uur op
basisschool 'De Canadas'. De kosten zijn
€ 110,- per leerling, dit is inclusief alle
materialen. Inschrijven kan vanaf nu weer:
graag voor- en achternaam per
mail doorgeven en het is geregeld. Ook voor
nadere informatie kunt u mailen.
blokfluitlesgb@gmail.com
Hopelijk tot snel!
Gerry van den Berg

4 juli: Generale repetitie musical
groep 8 op school.
5 juli: Eindmusical groep 8
6 juli: Start zomervakantie om

14.00u

Met vriendelijke groet,
Willy Rothof-Jilesen
Directeur

