DE HE KSE NKE TE L

We geven elk gezin nog een aanmeldstrookje mee
zodat wij enigszins kunnen plannen op hoeveel ouders
we kunnen rekenen.
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STUDIEDAG STICHTING
Op woensdag 11 november hebben we onze eerste
Studiedag van dit schooljaar. Alle kinderen zijn deze
woensdag vrij en alle 136 leerkrachten van de Stichting Nutsscholen zijn dan bijeen op de Groene Hil voor
een studieprogramma.

Groene Hil 20
543 90 08
Moeraszegge 73
549 60 65
site: www.nbsburgst.nl Site SNB: www.nutsscholenbreda.nl

GEBOORTES EN VERLOF
Vandaag een Extra Heksenketel vanwege enkele
belangrijke herinneringen voor de ouders.
Sommige mededelingen zijn al eerder via de Heksenketel of onze Kalender aan u kenbaar gemaakt maar
we hechten er belang aan u dit nogmaals te melden.

VRIJDAGMIDDAG 23-10 VRIJ
Morgen, vrijdag 23 oktober, begint onze herfstvakantie. Alle kinderen zijn deze vrijdagmiddag vrij.
Er kan mogelijk verwarring over zijn omdat deze middag wel in de Kalender staat aangekondigd maar niet
in eerdere vakantieschema’s.
Voor de groepen 1 t/m 4 verandert er uiteraard niets,
zij waren in elk geval al vrij.

Juf Susan van groep 5 op de Groene Hil is met zwangerschapsverlof gegaan. Andrea de Jong zal haar de
komende 16 weken gaan vervangen. We wensen
Susan een fijne tijd en een gezonde baby toe!
Inmiddels is juf Marieke
van de Groene Hil moeder
geworden van een tweeling! Ze heten Amber en
Roos en alles gaat gelukkig
goed met allemaal.
Juf Hanna van Kroeten is moeder geworden van een
zoon. Hij heet Siebe en ook met hen gaat alles goed!

PARKEER- EN VERKEERSGEDRAG
NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Dit is op vrijdag 6 november
a.s. Alle kinderen worden dan
om 8.15 uur op school verwacht. Ze hoeven niets mee te
nemen, zaken als bord en bestek e.d. worden allemaal verzorgd.

BURGSTFEEST !!!!
Op vrijdagavond 6 november houden we ons
BURGSTFEEST! Alle ouders van Burgst nodigen we
graag uit om een avondje ontspannen te komen feesten! In het bijzonder hopen we ook de ouders te verwelkomen die ons het hele jaar helpen bij allerlei activiteiten. Het feest wordt gehouden op de locatie
Kroeten aan de Moeraszegge maar is zoals gezegd
bedoeld voor alle ouders van Burgst.
Uw portemonnee kan deze avond thuisblijven, u bent
welkom vanaf 20.15 uur.
Het feest duurt tot 00.30 uur.

We moeten helaas voortdurend wijzen op het belang
van correct parkeer- en verkeersgedrag door ouders
in de buurt van onze schoolgebouwen. De meeste
ouders letten daar gelukkig op maar helaas niet iedereen. Deze week kreeg een meisje aan de Groene Hil
een autowiel over haar voet heen en was er een vervelende confrontatie tussen een ouder die wegreed
en een ouder die overstak. Wij constateren ook geregeld gevaarlijk weggedrag door ouders die haast hebben en zich niet realiseren dat er (kleine) kinderen
rondlopen.
Naar aanleiding van deze recente constateringen hebben wij direct na de herfstvakantie overleg met de
politie met als uitgangspunt dit soort zaken tegen te
gaan en maatregelen te nemen.
Voor nu wederom een dringend verzoek aan iedereen
om langzaam te rijden direct bij de school, alléén te
parkeren op parkeervakken (niet op andermans oprit)
en alert te zijn op de andere verkeersdeelnemers.
Dit geldt uiteraard voor beide locaties.

