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Deze week wegens enkele extra mededelingen
een Heksenketel tussen door die niet op de Kalender staat!

VEILIGHEID OP EN ROND HET PLEIN
Het valt lang niet altijd mee om als school kinderen
bij te brengen hoe ze zich op het plein en rondom de
school moeten gedragen. De afspraken en regels in
en om het gebouw moeten vaak en doorgaans blijvend herhaald worden. De situatie op ons schoolplein is bijvoorbeeld dat er vanwege de veiligheid
voor iedereen die daar aanwezig is, niet gefietst mag
worden. Dat lukt al weer aardig dank zij de pleinwacht. Die heeft de eerste weken flink moeten ingrijpen, helaas ook wel bij ouders.
Buiten het plein gelden er ook regels. Dat is al heel
wat moeilijker. Er wordt bijvoorbeeld volop gefietst
op de stoep. Dat levert gevaarlijke situaties op.
Natuurlijk heeft de school de plicht om kinderen zo
op te voeden, dat iedereen zich veilig kan voelen. We
dragen ons steentje dan ook bij. We spreken kinderen en –indien nodig- ouders aan op hun gedrag.
Vaak helpt dat. Maar wil dit allemaal kans van slagen hebben dan is het van het grootste belang dat u
als ouders, samen met ons het goede voorbeeld geeft
en bijvoorbeeld ook niet fietsend het plein op en af
gaat of over de stoep fietst. Laten we dus samen aan
de slag gaan, wij rekenen op u !

HENK IN HET ZIEKENHUIS
Het is al wat ouders opgevallen, dat Henk Berendsen,
de conciërge op Kroeten, er niet is. Hij ligt sinds
maandagochtend in het ziekenhuis in Nijmegen. De
laatste weken ging het steeds slechter met de hoofdpijn. Hij sliep slecht en uiteindelijk breekt je dat op.
In Nijmegen proberen ze nu de apparatuur die Henk in
zijn lijf heeft, weer zo bij te stellen, dat de hoofdpijn
verdwijnt of dragelijk is.
Hij hoopt a.s. vrijdag naar huis te mogen, maar het
kan zijn, dat hij ook volgende week nog in het zieken-

huis moet blijven. We wensen hem veel sterkte toe en
hopen dat het snel beter gaat.
En.. zoals wel vaker bij tweelingbroers, is óók Peter
Berendsen in het ziekenhuis beland. Hij heeft een
operatie ondergaan maar is nu gelukkig weer thuis.
Vanmorgen was hij even op de Groene Hil maar de
komende weken zal Peter nog vervangen worden
door Hans in ’t Groen.

LOGO EN WEBSITE
Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat Burgst inmiddels een nieuw logo heeft! Daarnaast is sinds
enkele dagen onze nieuwe website actief, te vinden
onder www.nbsburgst.nl
We hopen dat heel veel ouders, kinderen en natuurlijk
ook belangstellenden van buitenaf onze site graag
zullen gaan bezoeken.
Uit allerlei onderzoeken blijkt dat herkenbaarheid,
snel toegang kunnen krijgen tot informatie en korte
“muisklikken”, erg belangrijk zijn. We zagen al geruime tijd dat onze oude website nu niet echt een aantrekkelijk uiterlijk had. Geen bijzonder visitekaartje
dus!
We zijn daarom met MaxServ, een bedrijf wat een
aantal grote landelijke websites op haar naam heeft
staan, in gesprek gegaan en zij hebben op een inspirerende wijze en met een heel verfrissende kijk op zaken een aantal nieuwe voorbeelden ontworpen.
Daaruit is de nieuwe website ontstaan.
Het logo en briefpapier zijn als communicatiemiddel
onlosmakelijk hiermee verbonden. Natuurlijk nemen
we met enige weemoed afscheid van ons lezende
heksje maar we zijn er van overtuigd dat we met het
nieuwe en eigentijdse logo een goede weg zijn opgegaan. In enkele kleurschakeringen zien we hoe kinderen van klein tot groot door de school wandelen. De
kleuren van de site, in basisontwerp ook toegepast bij
de websites van de andere Nutsscholen, komen weer
terug in het logo en in de layout van deze Heksenketel. De eerste reacties zijn erg positief en we hopen
dat dit bij zoveel mogelijk ouders en belangstellenden
van buitenaf zo is!

ZONMARKT !!
Op beide locatie is het morgen, vrijdag 2 oktober,
weer zonmarkt van 16.30 – 19.30 uur.
De organisatie is in grote lijn gelijk maar niet helemaal, u heeft dus per locatie informatie ontvangen.
Komt u ook? We hopen weer op heel veel bezoekers!!

- - - - - - - - ingezonden - - - - - - -

INFORMATIE KOBER KINDERLUNCH
Overblijftarief Stichting Nutsscholen scholen
Wij danken u voor het door u gestelde vertrouwen in
het overblijfteam gedurende het afgelopen schooljaar.
Kober kinderlunch verzorgt ook dit schooljaar het
overblijven op Burgst. Kober kinderlunch brengt u
hierbij op de hoogte van de wijziging van het overblijftarief in het schooljaar 2009-2010.
Op uw overblijf kaart heeft u inmiddels kunnen zien
wat het nieuwe tarief is.
Kober kinderlunch realiseert zich dat niet in alle gevallen de redenen van de tariefverhoging duidelijk of op
tijd bekend gemaakt zijn. Wij vinden het vervelend dat
dit zo gelopen is en zullen er alles aan doen om eventuele wijzigingen al voor de zomervakantie naar u als
ouder(s)/verzorger(s) te communiceren.
In verband met de prijsindexering vanuit Kober is, in
overleg met Stichting Nutsscholen, het overblijftarief
met ingang van het nieuwe schooljaar aangepast. Dit
heeft voor u als ouder(s)/verzorger(s) tot gevolg dat u
op de Groene Hil € 2,10 per overblijfbeurt gaat betalen in het schooljaar 2009-2010. Stichting Nutsscholen draagt thans € 0,25 per overblijfbeurt bij (al verrekend in genoemd bedrag) en heeft aangegeven dat
deze bijdrage per 1 januari 2010, op basis van overleg
tussen bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, geheel of gedeeltelijk komt te vervallen. Zij zullen u hierover nader informeren.
Door het blijvend tekort aan vrijwilligers zijn wij op
Burgst-Kroeten genoodzaakt om 3 pedagogisch medewerkers in te zetten teneinde de ratio van 1 overblijfmedewerker op 15 kinderen te kunnen garanderen.
Hierdoor blijft onder meer de veiligheid van de kinderen en de betrokkenheid van de overblijfmedewerkers
gewaarborgd. De extra inzet van deze pedagogisch
medewerkers is doorberekend in het nieuwe overblijftarief wat op Kroeten € 2,95 per overblijfbeurt bedraagt, ook hier reeds verminderd met de genoemde
bijdrage vanuit het schoolbestuur. U heeft van Kober
kinderlunch inmiddels de nieuwe overblijffolder met
daarin alle praktische gegevens met betrekking tot het
overblijven ontvangen. Indien u nog vragen heeft, kunt
u terecht bij de eigen overblijfcoördinator.
Groene Hil:
Kroeten:

Wilmy Dolmans
Manon Assmann

