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STUDIE-OVERDRACHTSDAG
Op woensdag 14 juli zijn alle kinderen VRIJ!
Alle leerkrachten van Burgst zijn dan de hele dag bezig
met het doorspreken van alle kinderen met hun opvolger(s). De nieuwe leerkracht is dan straks vanaf de
eerste schooldag op de hoogte van alle vormen van
leerlingenzorg, remedial teaching, extra aandacht en
sociale verhoudingen in de nieuwe groep.

Groene Hil 20
543 90 08
Moeraszegge 73
549 60 65
site: www.nbsburgst.nl Site SNB: www.nutsscholenbreda.nl

VAKANTIES 2010 - 2011
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Voor de Groene Hil is er een vacature in de geleding
ouders. Alle gezinnen op de Groene Hil hebben inmiddels een Kandidatenlijstje met envelop ontvangen.
U kunt nog tot en met morgen, vrijdag 2 juli, uw keuze
maken en de envelop met uw kind mee teruggeven
naar school.

SCHOOLKAMP
Volgende week gaan onze groepen 8 weer naar het
jaarlijkse schoolkamp! Na 19 jaar op een camping in
Gulpen te zijn geweest gaan we nu naar een camping/
kampeerhuis in Epen, enkele kilometers verder.
We slapen daar in het kampeerhuis en dat scheelt een
grote vrachtwagen vol met tenten, kookspullen en
kampeergerei! De Geul stroomt slingerend over het
terrein en ’s avonds is er een groot kampvuur. Natuurlijk hopen (en verwachten we..) heel mooi weer en ’s
avonds net koel genoeg om fijn bij het kampvuur te
zitten. Verder staat er een bezoek aan Maastricht op
het programma, een barbecue, allerlei wandeltochtjes
en sport- en spelactiviteiten.
We vertrekken op maandag 5 juli met 90 kinderen in
bussen naar Limburg en we komen vrijdagmiddag 9
juli terug naar Breda.
We hopen weer op een oergezellig kamp wat de kinderen als een waardevolle herinnering kunnen meenemen als ze definitief van Burgst gaan vertrekken.

Op verzoek publiceren we nogmaals de vakantieregeling voor het volgend jaar, deze stond eerder al in
Heksenketel nr. 9. Enkele extra vrije momenten zijn
grotendeels ook bekend, ze staan hierbij.
Herfstvakantie 2010
Kerstvakantie 2010-2011
Voorjaarsvakantie 2011
2e Paasdag 2011
Meivakantie 2011 (VO anders)
Hemelvaart 2011
2e Pinksterdag 2011
Zomervakantie 2011

ma 25-10 t/m vr 29-10
vr 24-12 t/m vr 07-01
ma 07-03 t/m vr 11-03
ma 25-04-2011
ma 02-05 t/m vr 13-05
do 02-06 en vr 03-06
ma 13-06-2011
ma 11-07 t/m vr 19-08

Een wijziging t.o.v. Heksenketel 9:
vrijdag 24 december is ook vrij, dat was eerder niet zo.
Vrijdagmiddag 4 maart vóór de Voorjaarsvakantie en
vrijdagmiddag 8 juli vóór de zomervakantie zijn eveneens vrij.
Twee studiewoensdagen staan nog niet geheel vast,
we informeren u zodra dat wel het geval is.

SCHOOLGIDS/KALENDER 2010-2011
Bij de schoolgids was dat al zo en met ingang van het
nieuwe schooljaar zal ook onze Jaarkalender alleen op
onze website staan en niet meer op papier verschijnen. Dat is mogelijk even wennen maar we denken
dat een digitale gids ook prima te raadplegen is en het
levert voor de school een aardige besparing op als het
drukwerk komt te vervallen. Momenteel wordt aan
beide documenten gewerkt, de definitieve versie verschijnt zo spoedig mogelijk op de website.

WENMIDDAGEN
Op donderdagmiddag 8 juli is het wenmiddag voor de
kleuters. De oudste kleuters zijn die middag vrij!
Een week later, op donderdagmiddag 15 juli is er een
tweede wenmiddag voor de kleuters en een doorschuifmiddag voor iedereen. Alle kinderen komen
dan bij de leerkracht(en) waar ze het volgend jaar
naar toe gaan.

MEDEDELINGEN ZORGTEAM
Nieuwe website over allerlei vormen van angst voor
kinderen, ouders en leerkrachten.
www.bibbers.nl
Deze website is bedoeld voor kinderen tot en met 12
jaar. Het is heel gewoon als een kind wel eens bang is
of niet kan stoppen. Maar soms is de angst of dwang
te sterk en kan een kind er niet de baas over worden.

Hulp
Wanneer daardoor het gewone leven in de war wordt
gestuurd, of wanneer een kind daardoor geen plezier
meer kan voelen, is het goed om hulp te krijgen. Hulp
van ouders, leerkrachten, vriendjes, vriendinnetjes,
deze website of van andere mensen uit de directe
omgeving.
Praten
Samen met het kind kunt u praten over wat het kind
voelt, denkt en doet als hij of zij bang is of niet kan
stoppen. Daarna kunt u samen onderzoeken hoe je
dat met kleine stapjes kunt veranderen, zodat het
kind telkens minder bang wordt of makkelijker kan
stoppen.
Voelen, denken, doen
Het onderdeel "Ik ben vaak bang" vertelt over angst,
en over wat je daarbij voelt, denkt en doet. Het onderdeel "Hoe word ik minder bang" vertelt over wat
kinderen voelen, denken en doen die al minder bang
worden.
Het onderdeel "Ik kan er niet mee stoppen" vertelt
over dwang, en over wat je daarbij voelt, denkt en
doet. Het onderdeel "Hoe kan ik er mee stoppen"
vertelt over wat kinderen voelen, denken en doen die
al makkelijker kunnen stoppen.
Oefenen
Telkens gaat het kind in kleine stapjes oefenen, dat
het net zo als die andere kinderen voelt, denkt en
doet, en dat hij of zij uiteindelijk ook minder bang is of
makkelijker kan stoppen. Dat oefenen is heel belangrijk. Leerkrachten zouden daar goed bij kunnen helpen.
Extra hulp
Soms is er extra hulp nodig. Meestal wordt die hulp
gegeven door een psycholoog of psychiater die met
het kind en met de ouders gaat praten over wat er
aan de hand is en dan advies geeft over de beste manier om het kind te helpen.
Soms is dat een simpele tip, soms duurt het wat langer. Het kind krijgt dan een soort cursus, waardoor hij
of zij leert weer baas te worden over angstige of
dwangmatige gevoelens. Het wordt ook wel therapie
genoemd, maar is echt een cursus met huiswerk. De
ouders krijgen ook tips om het kind beter te helpen.
Soms krijgt een kind ook medicijnen, maar dat hoeft
lang niet altijd.

NUTSVOLKSUNIVERSITEIT
De Nuts Volksuniversiteit “De Brede AA”
organiseert cursussen
voor volwassenen boven de leerplichtige
leeftijd.
De Volksuniversiteit is,
net als onze school,
aangesloten bij de
Maatschappij tot Nut
van het Algemeen en
bij de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten.
U kunt u inschrijven op vele uiteenlopende cursussen
op de volgende gebieden:
• Talen (er zijn 13 verschillende talen mogelijk)
• Kunst en Cultuur (o.a. Breda, Beeldende kunst,
Muziek)
• Algemene Ontwikkeling (bv. Filosofie, Alg. Kennis
en Wetenschap, Maatschappij en Economie.)
• Hobby en Creativiteit (b.v. Tekenen en Schilderen, Fotografie, Huis en Tuin.)
Via de site: www.volksuniversiteit.nl/breda kunt u alle
verdere informatie vinden.

