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Geachte ouders;
Deze Heksenketel staat niet aangekondigd in onze
Kalender. Hij verschijnt extra omdat we enkele zaken
aan u te melden hebben.

STUDIEDAG 31 MAART
We herinneren er u voor de zekerheid aan dat wij op
woensdag 31 maart a.s. een studiedag hebben.
Alle kinderen zijn op deze woensdag vrij.
Het gehele team van Burgst wordt deze dag bijgeschoold. De groepen 1-2 gaan zich richten op de leerlingobservaties in de KIJK en de groepen 3 tot en met
8 houden zich bezig met een leerlijn rondom het automatiseren bij rekenen. Voor beide onderwerpen
zijn externe specialisten uitgenodigd.
In de middag volgen de leerkrachten naar keuze een
bepaalde workshop over allerlei onderwijskundige
onderwerpen.

EINDCITO GROEPEN 8
In februari hebben alle kinderen van onze groepen 8
de CITO-Eindtoets Basisonderwijs gemaakt.
Inmiddels zijn de uitslagen binnen en we constateren
dat de kinderen het prima gedaan hebben!
De score is een getal tussen de 500 en de 550 en onze
school heeft een schoolscore van 538,4 behaald.
De landelijke score was dit jaar 535,2 en daar zitten
we dus een eindje boven.

TEVREDENHEIDSPEILING
In het voorjaar van 2006 hebben vele ouders, alle
leerkrachten en de kinderen die toen in de groepen 5
t/m 8 zaten, een Tevredenheidspeiling ingevuld vanuit
het bureau “Scholen met Succes”.
Daar kwam een aantal verbeterpunten uit die sindsdien periodiek in de diverse Resonansgroepen waarin
ouders zitting hebben, werden besproken.
Er werd bij voorbeeld gesteld dat de hygiëne en de
kwaliteit van de toiletten te wensen over liet. Dat
heeft geleid tot een aantal maatregelen zoals het nu
dagelijks nalopen van de toiletten door de conciërges,

kopen van aanvullende schoonmaakspullen, het ophangen van automatische luchtverfrissers en evaluatiegesprekken met het schoonmaakbedrijf.
Op de Groene Hil werd in de nieuwbouw een speciale
vloer in de toiletruimte gelegd waar bepaalde geuren
niet in kunnen trekken. Deze vloer is vervolgens ook in
de toiletten van het bestaande gebouw aangebracht.
Een ander verbeterpunt betrof de informatievoorziening. Die is op grond van dit punt via email gaan verlopen met meer en vaker informatie voor de ouders,
b.v. bij ziekte en vervanging.
Ook het gebruik van ICT was een punt. Inmiddels is
gestart met een nieuwe website en de geleidelijke
aanschaf van digitale schoolborden.
Om de regels en houding naar elkaar te verbeteren is
de Kanjertraining ingekocht en is het hele team hierop geschoold.
Enkele methodes waren te veel verouderd en inmiddels zijn deze vervangen door de nieuwste uitgaven.
Op het gebied van de gebouwen is het noodgebouw
bij de Groene Hil verdwenen en vervangen door
nieuwbouw. Ook is het oude dak van het oorspronkelijke gebouw vervangen. De schoolpleinen zijn opnieuw en beter ingericht en aan de Groene Hil is het
hekwerk rondom het plein belangrijk verbeterd.
Het bestuur heeft destijds bij de eerste Tevredenheidspeiling besloten dat dit elke vier jaar herhaald
gaat worden. Het betekent dat u dus in de komende
periode een nader bericht hierover krijgt en het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Ook deze keer zal
het totale peiling uit de volgende onderdelen bestaan:
ouders  alle ouders wordt gevraagd mee te doen.
kinderen  leerlingen in de huidige groepen 5 t/m 8.
leerkrachten  alle leerkrachten van de school.
“Scholen met Succes” zal vervolgens een rapport opstellen waarvan de uitkomsten sturing zullen geven
aan ons Schoolplan. Ook de Resonans/ Monitorgroepen waarin ouders zitting hebben zullen de komende
jaren weer gaan volgen hoe het gesteld is met de verbeterpunten die uit deze nieuwe peiling naar voren
zullen komen. U hoort hier dus spoedig meer over.

GROENE HIL
Hierbij vragen we de aandacht van de ouders op de
Groene Hil voor de volgende punten. We vertrouwen
op ieders medewerking inzake het volgende:

Kauwgom
We zien gaandeweg steeds meer kauwgom op school
terwijl dit uitdrukkelijk verboden is. In het gebouw
levert dat allerlei schoonmaakproblemen op maar ook

buiten op het plein is het hinderlijk. Kauwgom wordt
her en der uitgespuwd en dat is niet erg fris te noemen. Andere kinderen krijgen dat dan op kleding of
onder hun schoenen en vervolgens is het in het gebouw. Willen alle ouders hier mee naar kijken en hun
kind geen kauwgom mee laten nemen??

Voordeur
Om zicht te hebben wie er wanneer allemaal binnen
komen en weggaan hebben de onder/middenbouw en
de bovenbouw een eigen ingang via het plein.
Daarnaast zien we ook veel mensen langs de voordeur
komen. Om dit beter te reguleren hangt op de voordeur een A4 met de melding dat die ingang alléén
voor personeel en bezoekers bestemd is. Alle ouders
en kinderen gaan dus via de genoemde ingangen van
de onder/midden- of bovenbouw naar binnen.
Ook hiervoor vragen we uw begrip en medewerking.

Schoolplein
Met name op het plein van de bovenbouw was het tot
lang na schooltijd nog een drukte van belang. Veel
kinderen bleven er rondhangen of gingen voetballen.
Aan de ene kant klinkt dat gezellig en is er wat voor te
zeggen maar dit leverde ook heel geregeld allerlei
ruzies en conflicten op waarbij leerkrachten tot soms
na 16.00 uur nog moesten komen bemiddelen. Gezien
de nadelige effecten en het andere werk wat mensen
hebben is afgesproken dat alle kinderen na 15.15 uur
via het plein naar huis gaan of naar een eerder gemaakte afspraak met andere kinderen.
Om 15.30 uur sluit de conciërge de pleinhekken.
Kinderen die weekbeurt hebben kunnen hun fiets
alvast aan de voorkant van het gebouw parkeren als
hun beurt later wordt dan 15.30 uur.

KROETEN
De locatie Kroeten vraagt aan de ouders aandacht
voor het feit dat er geregeld ouders met (grote) honden op het plein staan. Aangelijnd of niet, best veel
kinderen zijn hier erg bang voor en durven het plein
niet op of af.
Daarom graag géén honden op het plein.

GROENE HIL én KROETEN
Voor beide locaties geldt dat we iedereen met nadruk
attenderen op onze schooltijden.
Wij starten om 8.30 en om 13.15 uur en we zien op
beide locaties geregeld dat kinderen maar ook ouders
met hun kind, op het allerlaatste nippertje of te laat
binnen komen rennen.
Dat kán iedereen eens een keertje gebeuren maar bij
een aantal mensen zien we dit vrij structureel.

We vragen hierbij dringend ieders aandacht hiervoor!
Stuur uw kind a.u.b. op tijd naar school.
Brengt u uw kind zelf naar school dan geldt natuurlijk
ook dat u op tijd komt zodat de lessen zonder storing
door laatkomers op tijd kunnen beginnen.

