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NIEUWJAAR !!
Alle teamleden en medewerkers van onze
school wensen u allemaal graag een gezond en een gelukkig 2010 toe!!

GEBOORTE
Op 29 december is juf Sandra moeder geworden van
Thomas! Of het tijdstip van zijn
komst al iets zegt over later
weten we natuurlijk nog niet,
Thomas kwam ’s nachts om 4
minuten over 2 !
Het gaat allemaal goed en we
wensen Sandra en Paul Henken- de Nijs graag heel
veel geluk toe met hun zoon en broertje.

VERKEERSLABEL (B.V.L.)
De provincie Noord-Brabant heeft onlangs aan Burgst
het “BVL-label” toegekend, het Brabants Verkeersveiligheids Label. Scholen die bepaalde inspanningen
verrichten om het verkeer zo veilig mogelijk te maken
kunnen na een inspectie zo’n label toegekend krijgen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanwezigheid en het
gebruik van een verkeersplein voor de kinderen, verkeerslessen, bepaalde projecten rondom verkeer,
verkeersgedrag, het verkeersexamen, samen fietsen,
e.d. Voor de Groene Hil had de betreffende inspecteur de opmerking dat de éénrichtingssituatie in de
straat naar zijn oordeel verkeerd om is. Nu stopt een
auto aan de overzijde en het kind moet de straat
oversteken om naar school te lopen. Zou de situatie
omgekeerd zijn dan stopt de auto aan de kant van de
school. De gemeente Breda heeft toegezegd deze
situatie te zullen bekijken.
We wachten wat beter weer af om het behalen van
het BVL een apart stukje aandacht te geven, u hoort
daar dus nog meer over.

KERSTVIERINGEN
Op 17 december hebben de beide locaties in een
sfeervolle en heel gezellige omgeving de Kerstviering
gevierd. De Oudercommissies hebben een waardevolle ondersteuning geboden om alles goed te laten
verlopen, we willen deze ouders hier graag voor bedanken! Op de Groene Hil werd een kerstmarkt gehouden waar zelfgemaakte kerstwerkstukjes van alle
kinderen werden verkocht. De opbrengst van € 301,85
is geheel geschonken aan de stichting KiKa (zie bijgaande brief).

INLOOP KINDEREN
Om de rust bij aanvang van de lessen te verbeteren en
op tijd te kunnen starten heeft de locatie Kroeten
onlangs de inloop vóór schooltijd afgeschaft.
Kleuters worden nog wel door hun ouders binnen
gebracht maar de kinderen uit de groepen 3 t/m 8
blijven op het plein tot de eerste bel. Dan gaan ze in
de rij naar binnen en bij de tweede bel begint officieel
de lestijd.
Op de locatie Groene Hil was dit altijd al zo geregeld
zodat de hele school hierin nu dezelfde lijn volgt.
Op beide locaties is het belangrijk dat we ouders dringend vragen om bij de tweede bel het gebouw verlaten te hebben zodat de lessen op tijd kunnen starten.
We vinden dat in het kader van de effectieve lestijd
belangrijk, bovendien is het een punt waar ook de
schoolinspectie bij een controle op toeziet.

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

Herinnering: Ouderavond 28 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:
Datum
Plaats
Tijd:

28 januari 2010
nbs Burgst; locatie Groene Hil
20.00u - 21.30u

Indien u hier belangstelling voor heeft vraag ik u deze
datum te noteren op de kalender. Er volgt binnenkort nog een uitnodiging in een aparte mail.

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

CULTUURNACHT BREDA

Cultuurnacht Breda 2010:

VAN OPBLIJVEN WORD JE GROOT!
In plaats van je pyama trek je op 22 januari een dikke
jas aan na het avondeten. Want op tijd naar bed gaan
is er tijdens de Cultuurnacht niet bij! Wie is de koning
van Wezel? Altijd al een filmmaker willen worden?
Gek op ‘Stofnesten’ op zolder? Meer zin om je heupen los te gooien? Of laat je je handtekening achter in
een donkere steeg? de cultuurnacht is er voor kinderen die ervan houden om op avontuur te gaan en niet
bang zijn in het donker! Van 7 uur ’s avonds tot 2 uur
’s nachts zetten Bredase musea, theater, tentoonstellingsruimtes, de bibliotheek en vele anderen hun deuren wagenwijd open voor een speciaal programma.
Sleep je ouders of je oppas gerust mee, want ook zij
zullen zich geen seconde vervelen!
Kijk op www.cultuurnachtbreda.nl voor het hele programma!
Passe-partout: € 6,- t/m 12 jaar GRATIS!!
Voorverkoop: UITpunt Breda; VVV Breda, Breda’s
museum, Chassé Theater, Van Kemenade & Hollaers

LOPEND VUUR HAAGSE BEEMDEN
Ontdek de Haagse Beemden met Lopend Vuur
De komende weken kun je meegaan op een unieke
wandel/fietstocht door de Haagse Beemden. Onderweg kom je op adressen van bijzondere buurtgenoten.
Je ontdekt mooie woningen, hobby’s en bezigheden.
De tocht eindigt bij een kampvuur met een verhalenverteller en een glas glühwein, thee of koffie. Je kunt
je ook opgeven om een groepje te ontvangen. De eerste groepen hebben op 6 januari een onvergetelijke
avond gehad en hun wijk met andere ogen bekeken.
Heel wat Haagse Beemders hebben zich al opgegeven
maar er is nog plaats! Voor info en aanmelden kun je
terecht bij info@b-inmotion.nl of 076-8880097. Op
www.haagsebeemden.nl vind je meer info over het
project bij BEKOMnieuws, Wijkimpulsplan, Lopend
Vuur.
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