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HONDENPOEP GROENE HIL
Op de strook groen naast het plein van de Groene Hil
worden erg veel honden uitgelaten. Er ligt dan ook
vaak hondenpoep, zowel op de grasstrook maar ook
op het voetpad. Kinderen en ouders lopen dat nogal
eens mee het plein op en ook naar binnen. Het is
geen uitlaatterrein maar helaas gebeurt dit toch. Nu
zijn niet alle hondenbezitters in de buurt ouders van
Burgst zodat zij dit niet lezen maar we vragen toch
aan iedereen om hier op te willen letten zodat de
overlast zal verminderen.

OUDERCOMMISSIE
Vandaag krijgen alle kinderen een brief mee van de
Oudercommissie. Daarin vraagt de OC van beide locaties om uw bijdrage van € 12,50 per kind aan hen te
willen overmaken. Zoals in de brief ook staat financiert de OC hiermee alle activiteiten op Burgst en
komt dit bedrag voor 100% ten goede aan uw kind.

ZONMARKT
De zon heeft helaas niet voortdurend geschenen maar
zowel op de Groene Hil als op Kroeten was het érg
gezellig en druk!! Er werd veel verkocht en er werden
spelletjes gedaan. Ouders op beide locaties hadden
zich ingespannen
om allerlei lekkere
dingen te maken
die in het OCRestaurant verkocht konden worden.
Op Kroeten stond
de zonmarkt in het
teken van het thema dieren en daar
konden de kinderen zelfs leren hoe
je een koe moet

melken! Geen echte maar wel een bijna echte “leskoe”.
Op de Groene Hil stond de zonmarkt in het teken van
het thema “circus” en konden de kinderen allerlei
circusspelletjes doen.
De gehele opbrengst wordt deze keer op beide locaties op de eigen schoollocatie besteed aan allerlei
zaken die nuttig en nodig zijn maar niet vanuit de
normale bekostiging worden gefinancierd.

BURGSTFEEST
Op vrijdag 6 november a.s. organiseren wij weer een
Burgstfeest! Dit feest, vooral bedoeld om onze ouders te bedanken voor alle betrokkenheid en hulp,
wordt op de locatie Kroeten gevierd maar is nadrukkelijk bedoeld voor alle ouders van de school.
Noteert u de datum alvast? Nadere info volgt nog.

NATIONAAL
SCHOOLONTBIJT
We zijn ingeloot om deel te
nemen aan het Nationaal
Schoolontbijt. We verwijzen
u graag naar de site
www.schoolontbijt.nl voor
alle informatie over dit project. Doel is om goed ontbijten te promoten en zo een
bijdrage te leveren aan een goede gezondheid.
In eerste instantie was dit ontbijt gepland op woensdag 4 november maar op deze dag zijn er 7 leerkrachten naar een cursus op het gebied van leerlingenzorg.
Zij worden vervangen maar we vinden het prettiger
als de eigen leerkracht dit mee kan begeleiden. Het
ontbijt is daarom vastgesteld op vrijdag 6 november.
Op deze ochtend worden de kinderen om 8.15 uur
verwacht zodat het ontbijt niet volledig in lesgevende
tijd gaat vallen.

FOTOFONS
Fons heeft de foto’s inmiddels afgeleverd en de kinderen hebben ze mee naar huis gekregen. U kunt naar
wens de foto’s betalen middels de bijgevoegde informatie ofwel retour geven met uw kind. Fons komt
binnenkort nog een keer terug voor kinderen die de
eerste keer afwezig waren.

WEBSITE
Graag attenderen we u nog een keer op onze geheel
vernieuwde website!!!
U kunt terecht op www.nbsburgst.nl
Er wordt hard gewerkt om nog enkele kleine plooien
glad te strijken. Fouten in een website zijn natuurlijk
ongewenst maar we merken dat dit niet voor 100% te
voorkomen is. De lancering van een nieuwe site was
hard nodig en dat heeft wel enige druk gezet.
Komt u fouten tegen dan stellen we het op prijs als u
dit aan ons wil mailen! We hopen dat de nieuwe site
snel ingeburgerd zal zijn en dat u tevreden bent over
de informatie die u daar kunt vinden!

SPULLEN OVER… WAT DAN?
Veel ouders hebben ons de afgelopen weken in de
weer gezien met allerlei schoolmaterialen. Het leek er
misschien nogal eens op dat de meeste spullen in de
afvalcontainer zijn verdwenen dus daar past wel enige
uitleg bij!
Enkele jaren geleden had Burgst bijna 900 leerlingen.
Nu ligt dat aantal rond de 700. Het langzaam dalen
van het aantal leerlingen doordat er minder kinderen
in de wijk zijn leidt onherroepelijk tot het overcompleet worden van allerlei materialen. Daarbij zitten we
met het probleem dat de school nauwelijks bergruimte heeft. Op dit moment is één lokaal op Kroeten nog
beschikbaar als opslagruimte maar het is zeer de
vraag of we in de toekomst dat lokaal daarvoor kunnen blijven gebruiken. Nu zijn daar vele houten leerlingensetjes (tafel+stoel) opgeslagen naast materialen
die nu niet nodig zijn.
Met de sluiting van Donkslagen werden alle materialen verdeeld over de beide locaties en dat leverde ook
weer extra spullen op die niet altijd nodig waren.
Wat is er gebeurd met alle overgebleven spullen?
• Alle losse computers die op Donkslagen stonden
zijn opgehaald en per zeecontainer naar een basisschool in Peru vervoerd. De scholen daar hebben
vrijwel niets en zij zijn dus erg blij met deze weliswaar verouderde maar nog prima werkende computers. Ook hebben zij een aantal kasten en leerlingensetjes gekregen.
• De schoolborden die over waren na de sluiting van
Donkslagen en na de aanschaf van digitale schoolborden zijn deels naar basisscholen in Roemenië

gegaan en deels naar een school in het noorden
van Marokko. De laatste school heeft ook veel ander materiaal gekregen waaronder tafeltjes en
stoeltjes, enkele TV-toestellen, enkele kastjes,
overgebleven kleutermateriaal, e.d.
• Een deel is afgevoerd, waaronder een aantal
roodmetalen leerlingensets. We hadden daarvoor
geen andere optie omdat we deze sets niet op
kunnen slaan en niet allemaal kwijt konden aan
andere scholen. Dat gold ook voor ander verouderd en overcompleet materiaal.
We hopen nu na de hele verhuizing op de beide locaties gaandeweg in een opgeruimd gebouw te zitten!

MEDEDELINGEN ZORGTEAM
Schoolmaatschappelijk werk Even voorstellen…….
Beste ouders/verzorgers,
Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag aan u voostellen.
Mijn naam is Mieke van Elsacker en ik ben als schoolmaatschappelijk werkster verbonden aan NBS Burgst.
Samen met de leerkrachten kijk ik mee hoe de leerlingen van school zich ontwikkelen: zitten ze lekker in
hun vel of lijkt het minder goed met hen te gaan?
Wanneer kinderen hier op school problemen hebben,
kan ik als schoolmaatschappelijk werkster meedenken
over hoe hiermee om te gaan.
Als schoolmaatschappelijk werker bied ik ook korte
begeleiding, ondersteuning en advisering aan ouders,
leerkrachten en/ of kinderen. Als blijkt dat u meer
gebaat bent bij langdurige of gespecialiseerde hulp,
dan help ik bij verwijzing naar andere instanties. Samen met school en u als ouder/verzorger zoek ik mee
naar een manier om met de situatie om te gaan of om
de problemen op te lossen.
Het kan bijvoorbeeld gaan over:
- opvoedingsvragen
- ontwikkeling van het kind
- gedragsproblemen
- informatie over hulpverlenende organisaties
- zaken die van invloed kunnen zijn op het welzijn
van uw kind (echtscheiding, rouwverwerking, omgaan
met pesten).
De informatie die bij mij terechtkomt, wordt vertrouwelijk behandeld. Hulp kan alleen geboden worden als
dit met u als ouders besproken is en u hier toestemming voor geeft. Als schoolmaatschappelijk werkster
werk ik nauw samen met de school, maar ik ben niet
in dienst van de school. Dit voorkomt dat ik alleen in
het belang van de school handel. Ik ben een onafhankelijke, neutrale, onpartijdige gesprekspartner.
Aanmeldingen en vragen lopen altijd via de Intern
Begeleider van de school, Marijke van Eil.
Met vriendelijke groeten,
Mieke van Elsacker, Schoolmaatschappelijk werk

