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school. Wij denken hierbij aan ouders die bijvoorbeeld
in ziekenhuizen, laboratoria, apotheken of huisartsenpraktijken werken. Mocht u materialen voor ons hebben, wilt u deze dan inleveren bij Leo Huijsman of Paul
Duijvelaar. Bij voorbaat dank.

01 april 2010
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Groene Hil 20
543 90 08
Moeraszegge 73
549 60 65
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SNERTTOCHT
Op donderdag 18 maart werd op de Groene Hil de
éérste Burgst-Snerttocht gehouden. In totaal hadden
zich 115 personen aangemeld die op deze echte lentedag een fraaie wandeling hebben gemaakt van ongeveer een half uur, gevolgd door een kop erwtensoep met brood. Met deze Snerttocht namen we afscheid van de winter. Na 18 maart was die nog wel
niet helemaal weg maar het gaat natuurlijk om het
idee! Het was heel gezellig en erg geslaagd. Gevraagd
is of we dit nog eens een keer doen en dat zal er hopelijk wel van komen maar dan écht in de winter.
Iedereen heeft een kleine bijdrage betaald voor deelname. Het geld dat over bleef, zo rond de € 70, maken wij over aan “Alpe d’HuZes”.
Zes vaders, waaronder ook één vader van Burgst, zullen op 3 juni per fiets de Alpe ‘d Huez gaan beklimmen
ten bate van het KWF.

Techniekles op de locatie Kroeten

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Doordat enkele ouderleden hebben aangegeven dat
zij hun zittingstermijn van de MR niet gaan verlengen
zal er voor allebei de locaties één vacature ontstaan in
de oudergeleding. Hebt u interesse om de MR te
versterken als ouderlid?? U kunt vrijblijvend informatie krijgen en/of u opgeven als kandidaat-lid bij:
m.vbroekhoven@nbsburgst.nl

TEVREDENHEIDSPEILING

De eerste lopers melden zich voor de soep

GEZOCHT……
materialen voor onze technieklessen:
De komende maanden zullen er op Groene Hil en
Kroeten onderzoeksmaterialen voor in het veld worden aangeschaft, zoals microscopen, loepen, reageerbuisjes, etc. Voordat we deze dure materialen gaan
aanschaffen willen wij eerst aan u vragen of u misschien nog onderzoeksmaterialen heeft voor onze

In de extra Heksenketel van vorige week kondigden
wij al aan dat er binnenkort een tweede Tevredenheidspeiling gehouden wordt onder de ouders, leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en alle personeelsleden
van Burgst. De eerste peiling was in 2006 en nu, vier
jaar later, volgt een tweede peiling.
Later kunnen we de uitslagen van de beide peilingen
naast elkaar leggen en daar conclusies uit trekken
voor onze Schoolplannen in de komende jaren.
We vragen dus aan alle ouders om een enquêteformulier in te willen vullen. Deze formulieren worden
op donderdag 8 april op papier uitgereikt. Verdere
informatie over de manier waarop u dit moet invullen
en waar u het ingevulde formulier in kunt leveren
komt mee met de enquête.
Wij hopen dat zoveel mogelijk ouders hun medewerking hieraan willen geven zodat we een zo breed mogelijk beeld krijgen van wat er allemaal speelt en hoe
u als ouders over allerlei onderwerpen inzake de
school denkt.

1 april op KROETEN
De groepen 8 van juf Yvonne en meester Marq kregen
deze middag een vervelende brief van de heer A. den
Briel, organisator van het Gunners-voetbaltoernooi.
Het bleek namelijk dat onze locatie maar één voetbalteam mag sturen, terwijl we er twee geformeerd hadden. Daarom gingen we snel selectie-oefeningen houden op het plein: op een klein doel schieten met een
‘hakje’ en de bal zo lang mogelijk hoog houden. Sommige fanatieke voetballers vielen hierbij tot hun grote
ongenoegen of verdriet al snel af. Uiteindelijk bleven
er 15 balkunstenaars over, voldoende om één team te
vormen.

coaches. Dit zijn sociaal verpleegkundigen van de GGD
West-Brabant.
De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag
direct na schooltijd.
Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact
opnemen met het CJG: tel. 0800-4440003.
Zij noteren uw naam en telefoonnummer. Eén van de
KIES-coaches zal dan op korte termijn contact met u
opnemen. De uiterlijke inschrijfdatum is op 26 april
a.s. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname
van KIES. Het CJG is gevestigd in de Brede School aan
de Vlierenbroek te Breda.
Tevens kunt u voor meer informatie over KIES terecht
op www.KIESinfo.com

Trainingsbureau ZIEZO

Gelukkig voor de afvallers bleek het telefoonnummer
van de heer Den Briel (01042010) een aanwijzing te
bevatten… en kon er gelachen worden om een geslaagde aprilgrap.
En juf Yvonne en meester Marq werden gelukkig nog
net niet gelyncht!

Trainingsbureau ZIEZO start eind april 2010 een nieuwe weerbaarheidstraining.
Deze keer voor de kinderen in de leeftijd van 8 tot 11
jaar. 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.
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

= = = = = = = = = = ingezonden = = = = = = = = = =

KIES: Spel- en praatgroep voor kinderen
in een echtscheidingsituatie

PERSBERICHT

Na de meivakantie start het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) met de spel- en praatgroep KIES.
KIES staat voor Kind in Echtscheiding Situatie en is
ontwikkeld door Bureau Klassenwerk.
Met het programma KIES is een korte begeleiding van
kinderen en jongeren die de scheiding van hun ouders
meemaken mogelijk.
Deze KIES-groep is bedoeld voor alle basisschoolleerlingen uit de wijk de Haagse Beemden. Afhankelijk van
de leeftijden in de groep wordt gewerkt met verhaal,
spel, drama, muziek, tekenen en gesprek. KIES bestaat
uit 8 bijeenkomsten van ongeveer een uur en er kunnen maximaal 10 kinderen aan meedoen. KIES wordt
aangeboden in het CJG en wordt begeleid door 2 KIES-

Haagse Beemden Loop: De familieloop die zich inzet voor het WNF.
De inschrijvingen zijn weer geopend!
Dit jaar is er weer een nieuwe editie van de Haagse
Beemden Loop. Dit sportieve evenement zal plaatsvinden
op a.s. zondag 2 mei. Dit jaar is er een geheel nieuwe
locatie namelijk winkelcentrum Heksenwiel. Een onderdeel van de Haagse Beemden Loop is de Familieloop. De
Familieloop zal dit jaar in het teken staan van een sponsorloop voor het WNF.
De familieloop is de manier om met het hele gezin in beweging te komen. Als gezin kunt u kiezen voor 1,2 of 3 ronden
van 1.500 meter. Aan het einde van de loop worden natuur-

lijk alle kinderen voor hun zwoegen en zweten beloond met
een leuke herinnering.
Op de locatie, winkelcentrum Heksenwiel zal er verschillende activiteiten zijn speciaal voor jong en oud. Zo zal er bijvoorbeeld mogelijkheid zijn tot schminken maar ook kunnen
ze zich vermaken op een luchtkussen en geheel nieuw dit
jaar is een vrolijke warming-up!
Natuurlijk kunt u gezellig met uw kind(eren) meelopen aan
de familieloop en zo samen de eindstreep halen. Maar heeft
u er dan nog geen genoeg van? Dan kunt u uw energie nog
kwijt tijdens de wedstrijdloop.
Heeft u ook zin in een sportief en gezellig dagje uit met het
gezin? Meld u dan nu aan op www.haagsebeemdenloop.nl!
Ook voor meer informatie kunt u hier terecht.

