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BERICHT OUDERCOMMISSIE
Beste Ouders/Verzorgers,
Op donderdag 16 september heeft/hebben uw
kind(eren) een brief meegekregen over de vrijwillige
bijdrage voor de Oudercommissie (OC). Soms wil deze
brief nog wel eens aan de aandacht ontsnappen of
verdwaald raken in een schooltas. Vandaar dat we via
dit stukje in de Heksenketel nog even jullie aandacht
willen vragen voor de inhoud van die brief.
Ieder jaar verzorgt de OC de hapjes, drankjes, kadootjes bij de verschillende festiviteiten op school.
Denk daarbij onder andere aan Sinterklaas, Kerst,
Carnaval, Lentefeest, een ijsje op de laatste schooldag.
Dit kunnen we alleen doen als u als ouder/verzorger
op vrijwillige basis ieder jaar een bijdrage geeft.

Wél vragen we u als ouders om ook van uw kant mee
te werken aan een goede informatievoorziening.
Dat kan op de volgende manieren:
De website
Op onze website kunt u snel veel relevante informatie
vinden. Onder het kopje Downloads vindt u onder
andere alle Heksenketels, de Jaarkalender, de Schoolgids en nog enkele documenten die van belang kunnen zijn. Op de Homepagina staat aan de linkerzijde
informatie die op dat moment actueel is.
Donderdag = postdag
Als wij iets te melden hebben zoals deze Heksenketel
of een brief e.d. dan streven wij er met nadruk naar
om dat steeds op donderdag te mailen of mee te geven aan het oudste kind in het gezin. De data waarop
de Heksenketel komt staan in de Jaarkalender, zo
weet u wanneer er iets moet komen.
Heksenketel
Al 21 jaar is de Heksenketel het directe communicatiekanaal richting de ouders. Het is belangrijk dat ouders deze informatie lezen, u bent dan op de hoogte.
De Heksenketel is voor beide locaties in principe gelijk, er kan dus info voor de Groene Hil óf Kroeten in
staan of voor beide locaties zoals hiernaast het stukje
van de Oudercommissie.

Met vriendelijke groet,
De Oudercommissie

De Jaarkalender
Deze is erg belangrijk omdat u daarin alle belangrijke
informatie, vakanties, vrije dagen en festiviteiten terug kunt vinden.
Dit jaar staat de Jaarkalender op de website maar…
een aantal ouders heeft laten weten dat het leuke en
handige boekje toch wel erg gemist wordt! Je zoekt
nu eenmaal sneller iets in het boekje op dan eerst de
computer aanzetten en op internet gaan kijken.
We hebben daarom besloten dat we alsnog een
Jaarkalender als boekje gaan uitbrengen.
Hieraan wordt op dit moment gewerkt en u ontvangt
dit kalenderboekje nog vóór de herfstvakantie.

COMMUNICATIE NAAR OUDERS

INTERIEURCOMMISSIE

We doen ons best om u zo goed mogelijk te informeren over belangrijke schoolzaken. Doordat er al geruime tijd mailstoringen optreden bij het verzenden
van enkele honderden emails tegelijk loopt de berichtgeving helaas niet zoals we graag zouden willen
zien. We hebben de afgelopen periode daarom enkele keren info op papier meegegeven.
Deze Heksenketel mailen we weer in de hoop dat het
nu wel werkt. Zo niet dan komt er nog een papieren
afdruk.

Op de Groene Hil is een enthousiaste interieurcommissie actief! Zij zorgt voor de versiering en aankleding van de school bij b.v. Sinterklaas, Kerstmis, enz.
Enkele van deze ouders hebben inmiddels geen kind
meer op Burgst en enkele andere ouders zijn meer
gaan werken waardoor er minder tijd is en de werkgroep nu erg klein geworden is.
Wie vindt het leuk om de Interieurcommissie te komen versterken? De momenten waarop de commissie in de school is worden in overleg met elkaar afge-

Wij zouden het dan ook bijzonder op prijs stellen als u
ook dit jaar weer voor ieder kind € 12,50 zou willen
overmaken. Dat kan op rekening: 890412, t.n.v. Stichting Nutsscholen Breda inz OC Burgst.
Wilt u bij de overmaking alstublieft de voor en achternaam van uw kind(eren) vermelden?
Dank u wel. Wij hebben weer veel zin in alle leuke
activiteiten het komende schooljaar!

sproken en kunt u eens niet dan is dat zeker geen
reden om niet mee te doen! U kunt vrijblijvend meer
info vragen bij Paul Duijvelaar op de Groene Hil.

BUITENDEUR KROETEN

VERLOREN….
Op Kroeten is een leerling een High school musical
rode grote rugzak op het schoolplein van Kroeten
kwijtgeraakt. Wie heeft hem gevonden?. Graag terugbrengen bij conciërge Henk.

De ingangsdeur voor de kleuters naast het lokaal van
juf Gerdy en de hekken worden om 8.40 uur en om
13.25 uur gesloten i.v.m. veiligheid zoals inloop
vreemden en/of het weglopen van leerlingen.

SINGELLOOP
Aanstaande zondag 3 oktober is het weer tijd voor de
Bredase Singelloop!!!

Natuurlijk doet Burgst weer in grote getale mee en we
roepen iedereen op om onze lopers te komen aanmoedigen tijdens de Familieloop.
De lopers kunnen 1650, 3000 of 4350 meter lopen.
We starten om 16.00 uur met de warming-up op het
Chasséveld. Om 16.30 uur start de loop en de finish is
op de Grote Markt.

ingezonden: BREDA AKTIEF
Van Breda Aktief ontvingen wij onderstaand bericht.
Onderstaande folder kon tijdens de informatieavond
worden meegenomen maar wie interesse heeft kan er
natuurlijk nog om vragen!

