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KOBER KINDERLUNCH KROETEN
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 op de locatie
Kroeten € 3,20 euro per overblijfbeurt gaat betalen in
het schooljaar 2010-2011.
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 Manon Assmann.
Mochten er wijzigingen zijn in de vaste overblijfdagen
van uw kind(eren), wilt u dit dan doorgeven op het
nummer 549 86 53. U kunt de voicemail inspreken,
deze wordt vóór het overblijven afgeluisterd.
Alvast dank;
Manon Assmann, overblijfcoördinatie Burgst-Kroeten.
(Ouders Groene Hil: Het bovenstaande is alléén bestemd
voor Kroeten! Kijkt u voor het stukje voor de Groene Hil
a.u.b. in Heksenketel 16 van 22 juli)

SCHOOLGIDS EN JAARKALENDER
De nieuwe Schoolgids en de Jaarkalender kunt u vanaf
heden via onze website downloaden. Om kosten te
sparen zijn we afgestapt van een papieren versie, we

HEKSENKETEL
Al geruime tijd mailen wij de Heksenketel naar u toe.
Sinds juli levert dat echter technische problemen op,
een groot deel van de mailberichten komt onbestelbaar terug. We zijn nog zoekend naar de oorzaak
hiervan. Ook de Heksenketel kunt u downloaden
vanaf onze website.
Kiest u de rode tab “Downloads” en vervolgens kiest u
de tab: “Infoblad De Heksenketel”.
(Onder “Algemeen” vindt u o.a. de hiervoor genoemde
Schoolgids en Jaarkalender.)

Na het kiezen van de tab “Infoblad De Heksenketel”
kiest u aan de linkerkant van het scherm het gewenste
schooljaar. Ook de Heksenketels van de afgelopen
twee schooljaren zijn daar nog beschikbaar.
Alle bestanden zijn als PDF-bestand beschikbaar.
Om ze te lezen heeft u Acrobat Reader nodig.
Dit programma is gratis te downloaden vanaf de website: www.adobe.com
Daar kiest u de button “Get Adobe Reader”.

Tot slot vragen we u dringend om de Heksenketel te
willen blijven zien als ons éérste communicatiekanaal naast de informatie op de website.
We merken helaas geregeld dat ouders de Heksenketel niet lezen (verdwijnt in de mail, per ongeluk gewist, mailbox vol, e.d.) en dan ook niet op de hoogte
zijn van belangrijke zaken. Dat is voor u en ook voor
ons vervelend.
In de Jaarkalender staan de data waarop de Heksenketel moet verschijnen, u moet dan op die dag of uiterlijk de dag erna dus iets ontvangen!
Na verschijning wordt de HK ook gelijk op de website
gezet.
Naast de centrale communicatie zal het zo zijn dat ook
de leerkracht u mailt over zaken die direct met de
groep te maken hebben.

INFORMATIE-AVOND 23 SEPT.
Op donderdag 23 september a.s. organiseren wij onze
jaarlijkse Info-avond voor de ouders.
U kunt dan kennismaken met de nieuwe leerkracht(en) van uw kind(eren) en u krijgt allerlei informatie over de leerstof en de gang van zaken in dit
nieuwe schooljaar.
Om ouders met meerdere kinderen in de gelegenheid
te stellen meerdere groepen te bezoeken zijn de momenten waarop de leerkrachten centraal de ouders
informeren over de avond verdeeld. De overige tijd is
een inlooptijd waarop u –indien nog nodig- kennis
kunt maken met de andere ouders in de groep van uw
kind en/of leermaterialen kunt bekijken.
U ontvangt komende week extra informatie over de
info-avond.
We hopen in elk geval zoveel mogelijk ouders op 23
september te mogen verwelkomen!

FOTO FONS
Fons komt binnenkort weer langs om de
jaarlijkse foto’s te maken. Hij maakt een
individueel portret en een foto van de hele
groep. De data zijn:
• vrijdag 17 september op de GROENE HIL
• vrijdag 24 september op KROETEN

Het wordt uiteraard zo georganiseerd dat de groepen
1 t/m 4 ’s ochtends aan de beurt zijn omdat zij ’s middags vrij zijn.
Foto’s met broertjes en zusjes die op Burgst zitten
worden onder schooltijd gemaakt, met broertjes en
zusjes die nog niet op school en/of op het VO zitten is
er na schooltijd een mogelijkheid.

TRAININGSBUREAU “ZIEZO”
Dit schooljaar geeft Trainingsbureau ZIEZO weer enkele weerbaarheidstrainingen voor verschillende leeftijdsgroepen.
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 twee trainers.
Er zijn mogelijkheden om de training via de zorgverzekeraar vergoed te krijgen.
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,
Cythia Burgerhoudt, Elly Verdoorn, Sherida Heilbron
en Angela Maas

