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Bibliotheek Paukenlaan
Tot 1 maart a.s. is de schoolbieb aan de Paukenlaan op
maandagen en vrijdagen geopend. Marieke (stagiaire) verzorgt
momenteel het innemen en uitlenen van de boeken. Ze neemt
deze week afscheid van de Bongerd en daardoor is de
schoolbibliotheek op die dagen onbemand per 1 maart a.s.
Wie kan en wil helpen om boeken van kinderen in te nemen/uit te
lenen, en deze middels het computerprogramma te registreren?
Het hoeft niet persé op maandagen of vrijdagen.
De tijden zijn: 8.15-8.30 uur, waarbij de ervaring leert dat er een kleine uitlooptijd is.
U kunt zich melden bij Herma Kroezen (h.kroezen@konot.nl).

Eten en drinken op school
Onze school heeft het predikaat ‘gezonde school’ omdat we
voldoen aan de eisen op het gebied van ‘bewegen’. Op het
gebied van ‘eten en drinken’ hebben we dat niet. Het is
moeilijker om gerichte afspraken hierover te maken en die
te blijven handhaven. Als school lopen we soms tegen
dilemma’s of problemen aan wat betreft eten, drinken en
trakteren. We hopen middels dit schrijven op bewustwording
en vragen uw medewerking op onderstaande richtlijnen.
Het lijkt ons goed dat u met uw kind overlegt wat en hoeveel het aan eten en drinken
meeneemt. We merken dat vooral jongere kinderen vaak moeite hebben het
meegenomen eten en drinken op te krijgen. Daarnaast zien we schoolbreed dat er veel
zoetigheid meegenomen wordt, soms zelfs verpakt met cadeautjes of speeltjes.
Bij verjaardagstraktaties door kinderen of feesttraktaties door school kunnen we
begrijpen dat er niet altijd gekozen wordt voor iets gezonds, maar hopen daarbij wel
dat er een bewuste keuze gemaakt wordt in wát en hoeveel getrakteerd wordt.
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Invalproblematiek
De afgelopen weken zijn we geconfronteerd met het feit dat geen invaller voorhanden
was bij ziekte van een groepsleerkracht. Bij het besluit dat op een dergelijke situatie
volgt maken we een afweging om de kwaliteit van het onderwijs, de werkdruk en de
impact die het eventueel naar huis sturen van groepen heeft, met elkaar in balans te
houden.
Wij gaan er in ieder geval voor
zorgen dat bij de eerste dag van
ziekte er geen groepen naar huis
gaan. We proberen het zo’n eerste
dag intern op te lossen en als dat
niet lukt verdelen we de betreffende
groep over andere groepen. De
dagen erna kunnen er situaties
ontstaan waarbij we wel de keuze
maken om groepen (bij toerbeurt)
naar huis te sturen. Daarmee
kunnen we de kwaliteit van het onderwijs in de overige groepen
namelijk beter handhaven. Mocht deze situatie zich voordoen, dan
wordt u daarover uiteraard geïnformeerd.
Wat we ook doen is nagaan of we nog meer mogelijkheden kunnen creëren voor het
vinden van invalkrachten. Daarvoor doen we onder andere een beroep op u. We willen
namelijk maximaal gebruik maken van de ‘stille reserve’; mensen die wel bevoegd zijn
als leerkracht, maar op dit moment niet (of deels) werkzaam zijn in het onderwijs.
Misschien behoort u tot deze groep of kent u iemand die tot deze groep behoort.
Indien dat het geval is komen wij graag in contact met u, of met de persoon die u kent.
Wij kunnen dan bespreken of en op welke manier u inzetbaar bent indien wij geen
invallers beschikbaar hebben. Mocht u geïnteresseerd zijn in een dergelijk vrijblijvend
gesprek of iemand kennen die interesse heeft, dan kunt u contact opnemen met Paul
Kamphuis (p.kamphuis@konot.nl).
Alvast bedankt voor uw medewerking!

27-2-20 t/m 12-03-2020
5-3
9-3
10-3

Voorlezen groep 5b aan de groepen 2
Studiemiddag; alle leerlingen zijn vanaf 12.15 uur vrij
Spelletjesmiddag groepen 2 met leerlingen uit groep 8c

Voor algemene schoolinformatie kunt u terecht op onze website: www.daltondebongerd.nl
Voor pr-doeleinden is de Bongerd te vinden op Facebook
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