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GROEPSINDELING 2010-2011

Veel leuke spellen met hulp van ouders.

De Medezeggenschapsraad heeft inmiddels ingestemd met het definitieve eindvoorstel van de Werkgroep Groepsindeling. Deze werkgroep, die bestaat
uit ouders, leerkrachten en directie, heeft in de afgelopen maanden zorgvuldig nagedacht over een nieuwe groepsindeling. Opdracht daarbij was dat er een
groepsindeling ontworpen moest worden die onderwijskundig verantwoord is en binnen de (financiële)
kaders past die ons ter beschikking staan.
In de komende dagen worden de verdere details uitgewerkt en volgende week donderdag 17 juni ontvangen alle ouders via een Extra Heksenketel de nieuwe
indeling voor het komende jaar.
Niet leuk natuurlijk maar zo’n ambulance trekt wel veel
bekijks!

SPORTDAG KLEUTERS
Tijdens de sportdag voor kleuters is er een donkerblauwe bodywarmer met opdruk in witte letters
“Mg Gregor”, maat 140 zoekgeraakt.
Mocht iemand die hebben gevonden dan graag afgeven bij de conciërge.
De kleuters hebben een reuze gezellige sportdag gehad. Ze kregen een warming-up onder bewolkte
lucht, maar al gauw gingen de trainingjassen uit omdat het zonnetje verscheen. Na een aantal activiteiten
was het tijd voor drinken en een “spierballen”-koek
van de oudercommissie, terwijl Henk en Peter koffie
en thee voor de hulpouders en leerkrachten hadden.
Daarna weer lekker aan de slag en afkoelen met een
heerlijk ijsje. Na afloop kregen alle kleuters een welverdiend sportdiploma.
Het spannendste moment van de dag was het bezoekje van de ambulance; er zijn geen kleuters gewond
geraakt, maar wel een hulpmama die haar enkel
moest laten nakijken in het ziekenhuis…
Het bleek later dat ze haar voet gebroken had, dus dat
is natuurlijk niet mis!
We wensen haar een voorspoedige genezing toe en
we willen natuurlijk alle ouders heel hartelijk bedanken voor alle enthousiaste hulp!

Een van de vele enthousiaste deelnemertjes!
(Foto’s: Foto Fabiënne)

SPORTDAG GROEPEN 5 T/M 8
De groepen 5 tot en met 8 deden op 3 juni mee aan
de Sport en Spelendag van Breda Aktief. Daar konden
de kinderen kennismaken met diverse takken van
sport en meedoen aan allerlei activiteiten.
Omdat er veel scholen aan meededen was het wel erg
massaal. We evalueren deze dag nog om voor het
komende jaar te bepalen of we opnieuw mee gaan
doen en of deze dag de sportdag bij Sprint wel of niet
kan vervangen.

en aanvankelijk waren we van mening dat dit helaas
onder reguliere lestijd valt en dat schooltaken vóórgaan.
Er is uiteindelijk binnen de Stichting besloten dat we
één lijn volgen voor alle Nutsscholen. Omdat een
meerderheid vond dat het voetballen een grote impact op de samenleving heeft is vanuit het aspect van
de ontwikkeling van een stukje burgerschap besloten
dat er op 14 juni naar de wedstrijd gekeken mag worden mits RT of andere leerlingzorg niet komt te vervallen en er voor kinderen die weinig met voetballen
hebben, alternatieve lesactiviteiten beschikbaar zijn.

AVONDVIERDAAGSE 2010

Balspelen in de ijsbaanhal

Vorige week is onder prachtige weersomstandigheden
de Avondvierdaagse 2010 weer gelopen.
Ook Burgst was weer vertegenwoordigd met maar
liefst ruim 400 wandelaars!! Wederom een heel goed
resultaat! Teamleden van Burgst deelden elke avond
wat lekkers uit en op vrijdagavond konden alle wandelaars bij de Burgst-stand hun welverdiende medaille
ophalen. Volgend jaar wordt er van 17 t/m 20 mei
gewandeld en deze data staan alvast genoteerd.
Veel dank gaat naar een aantal ouders, en in het bijzonder Barbara Merckx van Kroeten, die wederom de
gehele organisatie op zich heeft genomen om alle
aanmeldingen te verwerken en deelnemerslijsten te
maken. Heel hartelijk bedankt!

HOOFDINGANG GROENE HIL

En diverse balspelen op het veld

WERELDKAMPIOENSCHAP VOETBAL
De wereldkampioenschappen
voetballen in Zuid-Afrika gaan
niet helemaal ongemerkt aan
Burgst voorbij. Veel kinderen
hadden al opgemerkt dat de
eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal op maandagmiddag 14 juni gespeeld
wordt. Dat is onder schooltijd

Een aantal ouders en bezoekers hebben al gemerkt
dat de altijd gastvrije voordeur van de Groene Hil ineens op slot zit. Na een aantal onbekende en ongewenste bezoekers waren we helaas genoodzaakt om
iets aan de voordeur te doen zodat deze nu steeds in
het slot valt. Op zich niet leuk, maar het kan helaas
niet anders. De administratie is niet altijd bemand
waardoor er nauwelijks tot geen toezicht is op wie er
allemaal binnen komt. Er is links van de deur een bel,
op dit moment testen we nog uit of deze bel goed
hoorbaar is op de plaatsen waar dat nodig is.

