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SINTERKLAAS
GROENE HIL
Voorafgaand aan dé grote dag op school mochten alle
kinderen 2 keer de schoen zetten. De oudercommissie
had de sint goed geholpen door een chocoladeletter
en een speculaaspopje in de schoenen te trakteren.
Op de Groene Hil was op vrijdag 4 december de sint
met 5 pieten aanwezig. De kinderen stonden in een
lange rij door heel de school om de sint en zijn gevolg
te verwelkomen. Sint kreeg het druk want hij moest
naar de groepen 1 tot en met 5. De kinderen kregen
erg leuke cadeautjes: o.a. een knutselbeker, een dinoei met klei, een houten knutselauto en voor de oudere
meisjes een driedimensionale kaartendoos van Lars de
IJsbeer. Vanaf groep 5 was er een klassencadeau.
Twee zéér enthousiaste paal- klim en raam- klauterpieten vermaakten in de ochtend de bovenbouw. De
oudercommissie had weer voor het nodige lekkers
gezorgd, een gezonde mandarijn en volop drinken.
Om 12 uur nam de sint afscheid op het schoolplein in
het bijzijn van ouders en kinderen. Ook hier hopen we
sint en zijn pieten volgend jaar weer te mogen begroeten. Tot 2010!
Carolien de Bruijn, Oudercommissie Groene Hil.
KROETEN
De afgelopen weken mochten de kinderen al 2 keer
hun schoen zetten die werd gevuld met lekkers namens de OC. En op vrijdagochtend 4 december kwamen alle kinderen van de onderbouw naar de grote
hal, waar meneer Leo en juf Maike met buikpijn van
de zenuwen stonden te wachten. Er kwamen 5 Zwarte
Pieten binnen en ze begonnen meteen te strooien
natuurlijk! Eén probleem; ze hadden Sinterklaas niet
bij zich! Van meneer Leo moesten de Pieten de Sint
maar gaan zoeken. Opeens zagen enkele kinderen de
staf van Sinterklaas bovenuit een enorm cadeau op
het podium komen. Gelukkig was er een Hoge Piet en
hij kon gemakkelijk in het cadeau kijken. Daar zat Sinterklaas dus! Verstopt in een reuzenpakje! Alle kinderen gingen heel rustig naar hun klas en toen ging de
Sint met 3 Pieten bij iedereen langs. En in iedere klas
was er chocomel en speculaas en een mandarijntje

namens de OC. Ook kregen alle kindjes een prachtige
zaklamp. Sinterklaas werd overal mooi toegezongen
of de kinderen hadden een versje met een dansje
erbij. Overal werd ook een groepsfoto gemaakt met
de bezoekers uit Spanje. De oudere groepen kregen
allemaal een klassencadeau wat naar eigen idee van
de leerkracht mag worden ingevuld. En in de lerarenkamer lag 2 meter banketstaaf van de OC omdat ze er
weer een enorm feest van hadden gemaakt.
Om 12 uur werden de kinderen opgehaald en hebben
ze de Sint uitgezwaaid. Eerst nog even een praatje
met Sint of om pepernoten bedelen bij piet. Ondertussen was er voor de papa’s en mama’s heerlijke
warme chocolademelk. Tot volgend jaar, Sint!
Fabiënne Wink en Elma Riemslag, Oudercommissie
Kroeten.

LUIZENBRIGADE GROENE HIL
Hierbij een verzoek namens de luizenbrigade.
Vorig jaar is er een oproep gedaan voor nieuwe hulp
en daar is goed op gereageerd. Daar waren we heel
blij mee. Maar nu zijn er bij iedere hoofdluiscontrole
nog maar 2 of 3 moeders over die de hele school moeten controleren, wat betekent dat het minstens een
ochtend in beslag neemt. Dit werkt niet echt motiverend. Daarom willen we opnieuw een oproep doen
aan ouders om ons mee te helpen om de kinderen op
elke eerste dag na een vakantie te controleren.
Met een aantal mensen is dit namelijk zó gebeurd!
U kunt zich op de Groene Hil hiervoor melden.
Groeten, Carin van der List

KOOKMATERIALEN GROENE HIL
Na de Zonmarkt bleven er op de Groene Hil nog enkele schalen en borden achter van ouders die iets lekkers voor de Zonmarkt gemaakt hadden. Mist u nog
iets dan vragen we u hierbij om even langs te komen.

PLUSKLAS BURGST

MEDEDELINGEN ZORGTEAM

Sinds 31 oktober zijn de twee plusklassen op Burgst
weer gestart. Een aantal geselecteerde Burgstkinderen uit de groepen 6 tot en met 8 komen op de locatie
Kroeten eens in de 14 dagen op de donderdagochtend
bij elkaar.
In de plusklas zijn leerlingen veel bezig met samenwerken, overleggen en discussiëren. Sociaalemotionele ontwikkeling is ook een belangrijk aspect
dat aan de orde komt, o.a. in de vorm van filosoferen.
Verder werken we aan projecten, waarbij computers
een grote rol spelen. Ook werken we met techniek en
krijgen de kinderen Spaans.
Je veilig voelen en samenwerken zijn belangrijke aspecten die in bijgeplaatste foto’s duidelijk tot uiting
komen.
Delsey Beesems, leerkracht plusklassen

In deze rubriek zal Intern begeleider Marijke van Eil geregeld korte artikelen en mededelingen plaatsen die voor de
ouders van belang kunnen zijn.

Ouderavond januari 2010
thema : “Poortwachterfunctie van de school bij diagnostiek en behandeling van dyslexie”
Vanaf 1 januari 2009 is het door een wetswijziging
mogelijk dat leerlingen in aanmerking komen voor
door de zorgverzekeraar vergoede diagnostiek en
behandeling van dyslexie. Deze regeling geldt alleen
voor leerlingen met een hardnekkig lees- en spellingprobleem, waarbij de zorg start / is gestart voor het
9de levensjaar. De minister van volksgezondheid,
Welzijn en Sport heeft bepaalde voorwaarden gesteld
om voor vergoede zorg (via de zorgverzekeraar) in
aanmerking te kunnen komen. De school is dus de
poortwachter en draagt zorg voor een leesdossier.
De intern begeleiders binnen de stichting nutsscholen
hebben een procedure ontwikkeld en willen de ouders
gaan informeren. Deze informatie is vooral bedoeld
voor ouders die in aanmerking willen komen voor
vergoede diagnostiek en eventuele vergoede behandeling bij kinderen met dyslexie, welke stappen zij
dienen te nemen en wat men van de school mag
verwachten.
Wij willen alle ouders van kinderen binnen de stichting Nutsscholen die hier belangstelling voor hebben
uitnodigen op:

KERSTVIERING 2009
Op beide locaties zal de Kerstviering op donderdagavond 17 december zijn. U ontvangt per locatie apart
bericht omdat de kerstvieringen en tijden niet precies
hetzelfde zijn en om zodoende verwarring te voorkomen.
Op donderdagmiddag 17 december zijn alle kinderen
vrij. De Kerstvakantie begint voor alle kinderen op
vrijdag 18 december om 12 uur.
We beginnen weer op maandag 4 januari 2010.

Alle kinderen en medewerkers van Burgst wensen u alvast fijne feestdagen en alle goeds voor
2010 toe!!

Datum
Plaats
Tijd:

28 januari 2010
nbs Burgst
20.00u-21.30u

Indien u hier belangstelling voor heeft vraag ik u deze
datum te noteren op de kalender.
Een uitnodiging volgt na de kerstvakantie, waarna u
zich kunt inschrijven.

Video in de klas:
De komende periode kan het voorkomen dat er wordt
gefilmd in de groep van uw kind. Dit wordt gedaan
door Marijke van Eil. Zij is bezig met een opleiding
klassenconsultatie met de video en wil in verschillende groepen ervaring opdoen. De opnamen worden
alleen bekeken en besproken met de betreffende
leerkracht en vervolgens gewist.
Mocht u bezwaren hebben tegen het feit dat uw kind
hierbij wellicht betrokken wordt, dan kunt u contact
opnemen met Marijke van Eil. ( m.veil@nbsburgst.nl )

--------------- ingezonden berichten ---------------

HORLOGE GEVONDEN
De postbode heeft begin december in de Watermunt
een horloge gevonden en heeft die bij een van de
bewoners daar afgegeven. Deze heeft hier en daar al
geïnformeerd maar tot nu toe is de eigenaar nog niet
gevonden. Daarom de vraag of iemand van onze ouders wellicht onlangs een horloge is verloren.
U kunt contact opnemen met mevr. van Asch,
Telefoon: 06-24801854

Trainingsbureau ZIEZO
Trainingsbureau ZIEZO start in januari 2010 een nieuwe weerbaarheidstraining. Tijdens 10 bijeenkomsten
leren kinderen bij ons op een speelse manier hun zelfbeeld en de communicatie te verbeteren en hun sociale weerbaarheid te vergroten De groep bestaat
maximaal uit 10 kinderen en wordt begeleid door de
twee trainers.
Na de citotoets willen we een groep starten voor leerlingen van groep 8. Deze training is voor kinderen, die
ondersteuning kunnen gebruiken op hun weg naar de
middelbare school. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Angela Maas.
Telefoonnummer : 06-41436314 of per mail: infobreda@ziezo-samen.nl
U kunt natuurlijk ook altijd op onze website kijken:
www.ziezo-samen.nl.
Trainingsbureau ZIEZO,
Elly Verdoorn, Sherida Heilbron en. Angela Maas

Bericht van Breda-Actief

