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AFSCHEID
Deze week nemen we afscheid van maar liefst 5 teamleden!
Wilma Schelleman, kleuterjuf op de Groene Hil, is
enkele maanden geleden 65 jaar geworden en deze
week zal zij definitief het onderwijs gaan verlaten.

Telefoon

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

SCHOOLZWEMMEN
De Medezeggenschapsraad
heeft in haar laatste vergadering besloten dat wij gaan
stoppen met het schoolzwemmen in de groepen 4. Het
zwemmen was al enkele jaren
een steeds terugkerende discussie die vooral ging over de
vele tijd die het zwemmen kost, het zeer kleine aantal
kinderen wat zonder diploma naar groep 4 gaat en het
rendement van de zwemlessen.
Alles op een rij zettend hebben we, ook in navolging
van andere basisscholen in Breda, besloten om met
het zwemmen te stoppen. De ouders van de kinderen die nu in de groepen 3 zitten hebben een extra
brief ontvangen waarin de motivatie verder verduidelijkt wordt.

Juf Wilma arriveert in de auto van meneer Joost op school.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Onlangs waren er verkiezingen voor de oudergeleding
van de Medezeggenschapsraad wegens het vertrek
van enkele ouderleden.
Op Kroeten stelde zich één ouder kandidaat en doordat er één vacature was, is daarmee Mariëlle van der
Heijden gekozen als MR-lid voor Kroeten.
Op de Groene Hil was er eveneens één oudervacature
maar drie kandidaten. Na een verkiezingsronde onder
de ouders is Pier Schipmölder gekozen als nieuw MRlid voor de ouders op de Groene Hil.
Na de zomervakantie wordt ook vastgesteld wie de
leerkrachtenvacature gaat opvullen. Elles Vink vertrekt als leerkracht naar de nieuwe Nutsschool in Teteringen en Sandra Hellemons zal in de loop van het
schooljaar met zwangerschapsverlof gaan.

Daarna door een haag van kinderen naar de klas!

Jo Postma, RT-leerkracht, maakt gebruik van de FPU
regeling. Zij zal nog wel een enkel uurtje aan Burgst
verbonden blijven.
Elles Vink zal gaan lesgeven op de nieuwe Nutsbasisschool in Teteringen. Zij blijft wel werkzaam binnen
onze Stichting maar niet meer op Burgst.
Andrea de Jong werkte als invalleerkracht bij ons en
dat is nu beëindigd. We hopen dat zij op een andere
school kan worden aangesteld of dat ze later weer bij
ons kan werken.
Robin de Vos was dit jaar ingehuurd via KOBER als
onderwijsassistent en deze werkzaamheden moeten
in het komende jaar door eigen leerkrachten worden
ingevuld.

We hebben op woensdag 21 juli overdag en ’s avonds
uitgebreid afscheid van deze mensen genomen!
We wensen hen voor de toekomst het allerbeste toe
en danken hen heel hartelijk voor al hun werk en inzet
voor onze school.

VEILIGHEID GEBOUWEN
De laatste tijd is er veel aandacht gegeven aan de
veiligheid in en om het gebouw. We hebben dit jaar
een aantal keren te maken gehad met diefstallen en
met mensen in of bij het gebouw die niets met de
school te maken hebben. Doordat we dit verontrustend vinden zijn maatregelen genomen. Zowel op
Kroeten als op de Groene Hil is het niet meer mogelijk
om gemakkelijk langs de voordeur in en uit te lopen.
Op de Groene Hil is daarvoor de voordeur aangepast
en na de vakantie starten er op de Groene Hil nog
enkele maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden te gemakkelijk binnen kunnen komen.
Het hek dat grenst aan de Burgstsedreef gaat permanent op slot. Er zijn vrij weinig kinderen die langs dit
hek naar binnen komen, zij moeten even om het plein
heen en de ingang bij groep 4 en 5 gebruiken óf eerder afslaan en via de Groene Hil de ingang voor de
bovenbouw nemen.
Als de lessen starten sluiten we de hekken af. Die gaan
dan om 12 uur weer open en om 13.15 uur weer
dicht. Dit vergt even een aanpassing en enige aandacht maar het komt de veiligheid zeer ten goede.
Iedereen kan dan met gebruikmaking van de bel via
de voordeur naar binnen. Bij calamiteiten is geregeld
dat de leerkrachten met hun schoolsleutel naar buiten
gaan om het hek te openen.

en dan… hop.. naar buiten! (Groene Hil).

Vanavond hebben alle groep 8 kinderen nog een
Einddisco en daarmee eindigt dan écht de basisschooltijd voor deze kinderen. We wensen hen veel
succes in het VO !

GROEP 4 WINT PRIJS!
In “De Kontklopper”, de Bredase Carnavalskrant,
stond een prijsvraag. Kinderen mochten een origineel
recept bedenken voor een Carnavalspannenkoek.
Groep 4 van juf Silvie en Nathalie heeft enthousiast
meegedaan, de meest fraaie creaties bedacht en ….
de eerste prijs gewonnen!!! Gisteren mocht de hele
klas naar “De Kloostertaverne” om daar zelf in de keuken, samen met de koks, pannenkoeken te bakken.
Het was een geweldige en reuze gezellige middag!

GROEPEN 8 VERLATEN BURGST!
Vanmorgen zijn de kinderen van de groepen 8 letterlijk “de school uitgeveegd” door alle overige kinderen
en de leerkrachten!

de prijswinnaars!

INFO van KOBER KINDERLUNCH

Eerst door de hele school heen….

Wij danken u voor het door u gestelde vertrouwen in
het overblijfteam gedurende het afgelopen schooljaar. Kober kinderlunch verzorgt ook komend schooljaar het overblijven op Burgst Groene Hil. Kober kinderlunch brengt u hierbij op de hoogte van de wijziging van het overblijftarief in het schooljaar 20102011.

In verband met een CAO-verhoging is, in overleg met
Stichting Nutsscholen, het overblijftarief met ingang
van het nieuwe schooljaar aangepast. Dit heeft voor u
als ouder(s)/verzorger(s) tot gevolg dat u € 2,45 euro
per overblijfbeurt gaat betalen in het schooljaar 20102011.
Stichting Nutsscholen droeg € 0,25 per overblijfbeurt
bij en heeft aangegeven dat deze bijdrage per 1 september 2010, op basis van overleg tussen bestuur en
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, komt
te vervallen. Zij hebben u middels een brief hierover
nader geïnformeerd.
U ontvangt aan het begin van het nieuwe schooljaar
van Kober kinderlunch een nieuwe overblijffolder met
daarin alle praktische gegevens met betrekking tot het
overblijven. Indien u nog vragen heeft, kunt u terecht
bij overblijfcoördinator Wilmy Dolmans.

OUDERCOMMISSIE
Bijna 85% van alle ouders heeft een financiële bijdrage geleverd aan de oudercommissie, ondanks de
verhoging naar € 12,50. Zonder uw bijdrage hadden
we ons werk echt niet kunnen uitvoeren. Natuurlijk
hopen we dat het volgende schooljaar het inningspercentage zal toenemen, want het volledige bedrag
komt ten goede aan uw kind. Dit leest u dan ook in
de Heksenketel na elke activiteit. Hartelijk dank voor
uw bijdrage en een fijne zomervakantie toegewenst,
namens het team Oudercommissie Burgst.
Caroline Kremer, penningmeester

SCHOOLGIDS EN JAARKALENDER

• Alle Heksenketels staan op onze website onder
het kopje “Downloads”.

DIGITALE SCHOOLBORDEN
In september zetten we weer een volgende stap in de
aanschaf van digitale schoolborden. Hoewel de financiën momenteel onder druk staan zijn we er toch in
geslaagd om enkele borden aan te schaffen. Ze komen
dan in de groepen 5 zodat de kinderen die in groep 4
al met zo’n bord werkten, daarmee kunnen doorgaan.

V A K A N T I E !!!
Het was een lang schooljaar maar morgen, 23 juli,
gaat dan ook Zuid-Nederland als laatste groep met
zomervakantie!! We bedanken iedereen voor alle
inzet, vertrouwen,
meedenken, hulp,
enz. in het afgelopen
schooljaar!! Wij beginnen weer op
maandag 6 september en we wensen u
allen een fijne zomervakantie toe!
Voor alle duidelijkheid hierbij nogmaals de vakantiedata voor het komende jaar. Let u er op dat ZuidNederland met de herfstvakantie afwijkt van het landelijk adviesrooster, daar valt deze vakantie een week
eerder. Ook komt het voor dat de Kerstvakantie een
week vóór en ná kerstmis valt.
Ons rooster is in elk geval als volgt:

De nieuwe Schoolgids en de Jaarkalender zullen met
ingang van het volgende schooljaar beiden via onze
website te downloaden zijn. Om kosten te sparen zijn
we afgestapt van een papieren versie. Beide documenten bevinden zich thans in een laatste correctiefase, zodra ze definitief zijn mailen we dat en kunt u ze
downloaden.

Herfstvakantie 2010
Kerstvakantie 2010-2011
Voorjaarsvakantie 2011
2e Paasdag 2011
Meivakantie 2011 (VO anders)
Hemelvaart 2011
2e Pinksterdag 2011
Zomervakantie 2011

HEKSENKETEL NIET GEHAD??

Verder zijn alle kinderen nog vrij:
Vrijdagmiddag Carnaval
vrijdag 04-03-2010
Vrijdagmiddag Zomervak
vrijdag 08-07-2010

Dan zult u dit waarschijnlijk niet lezen maar we merken erg geregeld dat lang niet iedereen op de hoogte
is van wat er in de Heksenketel staat doordat mail niet
gelezen wordt, het mailadres onjuist is, de mailbox vol
of andere oorzaken. Dat is jammer want juist via de
Heksenketel ontvangt u directe informatie over allerlei zaken op school. Daarom raden we u graag aan:
• De verschijningsdata staan in de Jaarkalender, we
doen ons best om ons daar nauwkeurig aan te
houden. Ontvangt u niets op zo’n dag, dan graag
een mailtje naar school sturen.

Studiedagen team:
woensdag 9 februari 2011
woensdag 22 juni 2011

ma 25-10 t/m vr 29-10
vr 24-12 t/m vr 07-01-2011
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

Beste kinderen van de Haagse Beemden,
Geef je op voor de grote huttenbouw wedstrijd tijdens het
Haagse Beemden wijkfeest en win de beker!
Wanneer?
Zondag 12 september
Waar?
Kinderboerderij De Sik
Hoe laat?
13.00-17.00 uur
Wie?
Kinderen tot 12 jaar.
Het is gratis en er is maar plaats voor een beperkt aantal
kinderen! Geef je daarom zo snel mogelijk op bij ingevandrunen@hotmail.com of doe de strook in de brievenbus
van kinderboerderij De Sik, Kesterendreef 14.
Naam………………………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………………….
Telefoonnummer……………………………………………………………
Email………………………………………………………………………………
Aantal personen…………………………………………………………….

