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AVONDVIERDAAGSE 2011
Het duurt natuurlijk nog wel even voor het zover is
maar van 17 t/m 20 mei 2011 wordt de Avondvierdaagse weer gelopen.
Op een onlangs gehouden evaluatievergadering van
de organisatie (OSHB) kwam ter sprake dat
er afgelopen jaar een groot tekort aan vrijwilligers
was, nodig voor de verkeersveiligheid en de controleposten van de wandelaars en dat dit voor komend jaar
nog niet opgelost is.
De stichting OSHB is als organisator van de Avondvierdaagse Haagse Beemden op zoek naar vrijwilligers die
tijdens de avondvierdaagse 2011 mee willen helpen
als verkeerregelaar of die een controlepost willen
bemannen.
Mocht u het als ouder leuk vinden om de avondvierdaagse eens van de andere kant te zien, dan kunt u
contact opnemen met André Huijbrechts van de stichting OSHB, telefoon 06-20495337.
Als verkeersregelaar zult u vooraf een korte instructie
van de politie moeten bijwonen.
Namens André alvast dank!

verschillende van elkaar afwijkende adviesroosters
met o.a. ook een afwijkende Kerstvakantie.
Wij hebben kerstvakantie van vrijdag 24 december
tot en met zondag 9 januari.

JAARKALENDER 2010-2011
Op veler verzoek hebben alle oudste kinderen gisteren óf vandaag ons bekende Jaarkalenderboekje mee
naar huis gekregen. De kalender stond al wel geruime
tijd op de website maar heel handig blijkt dat toch
niet altijd te zijn. De computer staat niet altijd aan en
als je iets wil weten moet je eerst naar de website
gaan. Daarom toch nog een handzaam boekje!
Mocht uw oudste kind er geen mee naar huis gekregen hebben dan graag een berichtje.

BERICHT OUDERCOMMISSIE
Beste Ouders/Verzorgers,

Barbara Merckx (ouder Kroeten+organisatie A4d)

HERFSTVAKANTIE!
Volgende week hebben we herfstvakantie, alle kinderen zijn dan vrij. We
hopen dat iedereen
mooi herfstweer heeft
en we beginnen weer op
maandag 1 november.
We wensen iedereen
een fijne vakantie toe!
We attenderen u er
nogmaals op de vakantieregeling in de Jaarkalender zorgvuldig te
willen bekijken. Hopelijk
slaagt het ministerie er
de komende jaren in om de vakantieregelingen meer
helder en uniform te maken. Nu circuleren er landelijk

Voor alle zekerheid herhalen we onze eerdere oproep
inzake de OC-bijdrage voor dit schooljaar!
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.
Wij zouden het 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!
Met vriendelijke groet,
Oudercommissie Burgst

PLEINHEKKEN GROENE HIL
Elke ochtend staan er al vroeg veel kinderen voor de
poort. Bij de bovenbouw vaak keurig al dan niet met
de fiets in een rij tot op de straat! Dat is natuurlijk
niet zo veilig.
We hebben daarom besloten dat we, in navolging van
de locatie Kroeten, de hekken om 8.00 uur open gaan
doen zodat de kinderen alvast hun fiets kunnen stallen en naar het plein kunnen gaan.
We attenderen u echter wél met nadruk op de volgende afspraken:
• de pleinwacht (en verantwoordelijkheid voor
de school), begint pas om 8.15 uur. Van 8.008.15 is er dus géén toezicht op het plein maar
dat was er buiten de poort ook niet, dus dit
blijft min of meer hetzelfde.
• de kleuterdeur gaat zoals altijd om 8.15 uur
open. Dit blijft zoals het nu is.
We hopen dat iedereen zo meer geleidelijk het plein
op gaat komen zodat drukte wat verspreid wordt.

SCREENING KLEUTERS
In de afgelopen dagen zijn onze oudste kleuters gescreend door een praktijk Kinderfysiotherapie uit onze
wijk in samenwerking met de opleiding ergotherapie
van de Hogeschool Rotterdam.
We zijn heel blij met deze unieke screening omdat
deze waardevolle informatie kan opleveren voor leerkrachten en ouders. Daarnaast is het zo dat zo’n
screening op basisscholen bijna niet voorkomt en dat
Burgst hier dus een uniek stukje extra stukje leerlingenzorg kan bieden.
De screening betreft het bekijken van de fijne en grove motoriek, de concentratie, oog-handcoördinatie,
schrijfbewegingen, penhouding, manipulatie van papier en schaar.
Er kan een advies uit volgen inzake een verdere behandeling door een ergo- of fysiotherapeut.

MOTORISCHE REMEDIAL TEACHING
Oók een voor basisscholen vrij unieke activiteit is het
bieden van zgn. motorische remedial teaching. Een
van onze leerkrachten, Tanja Vermeulen, heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd en geeft deze
vorm van RT op de vrijdagmiddag aan kinderen vanaf
groep 5.
Wat is Motorische Remedial Teaching?
M.R.T. is samen met leerlingen door middel van het
bewegen, werken aan achterstanden in de motorische
ontwikkeling van kinderen. Het uitgangspunt van
M.R.T. is dat je kijkt naar de motorische ontwikkeling

van de leerlingen, niet zozeer naar wat ze wel en niet
kunnen, maar naar de wijze waarop ze verschillende
bewegingen uitvoeren. Door het vergelijken van die
bewegingen kun je een goed beeld krijgen hoe ver een
kind in zijn motorische ontwikkeling is.
Op dit moment werkt Tanja vooral in kleine groepjes
van maximaal 5 kinderen aan verschillende bewegingsopdrachten.
Wanneer kinderen minder goed bewegen dan hun
klasgenoten wordt dit vaak door de leerkracht gesignaleerd in de lessen bewegingsonderwijs (grove motoriek) of in de klas tijdens de schrijflessen (fijne motoriek).
Het "bewegen als geheel" kan minder goed gaan,
maar ook bepaalde vaardigheden kunnen minder
goed ontwikkeld zijn. Ook gebeurt het nog wel eens
dat een kind met de lessen niet in alles goed mee kan
doen. Voorbeelden daarvan zijn o.a. het niet kunnen
vangen, huppelen, klimmen of touwtjespringen.
Als er door de leerkracht gesignaleerd is dat een kind
minder goed beweegt of moeite heeft met een groot
aantal bewegingen, kan er besloten worden dat de
M.R.T.-leerkracht naar dit kind gaat kijken, uiteraard
in goed overleg met de betrokken ouders.

BERICHT VAN HET ZORGTEAM
Dyslexieprotocol op Burgst
Ons dyslexieprotocol wordt momenteel aangepast
aan de laatste ontwikkelingen. Zodra het klaar is
plaatsen we het op de website.
Wat staat er in het protocol?
Alle afspraken die op Burgst zijn gemaakt m.b.t. de
vroegtijdige signalering en begeleiding van leerlingen
met lees- en/of spellingproblemen of dyslexie.
Wie wordt er gevolgd in het protocol?
Als een leerling al langere tijd lees- en/of spellingproblemen heeft wordt hij/zij besproken met de intern
begeleider en gevolgd in het protocol.
Dat houdt in dat er extra lees- en/of spellingtoetsen
worden afgenomen bij de leerling en dat de resultaten
van alle toetsen + de gegeven extra begeleiding in de
klas wordt besproken in het zorgteam, waarin ook een
GZ-psycholoog van Edux vertegenwoordigd is. De
ouders worden op de hoogte gesteld van de gemaakte
afspraken door de leerkracht. Periodiek wordt het
effect van de extra begeleiding voor deze leerling besproken in het zorgteam en indien alle hulp te weinig
resultaten oplevert wordt duidelijk of de leerproblemen indicatief zijn voor dyslexie.

Regeling voor kinderen met ernstige dyslexie
Vanaf 1 januari 2009 is het mogelijk dat leerlingen in
aanmerking komen voor vergoede diagnostiek en
behandeling van dyslexie. Deze regeling geldt alleen
voor leerlingen met een hardnekkig lees- en spellingprobleem (gedurende langere tijd E en D scores op
de citotoetsen lezen én spellen) , waarbij de zorg
aanvangt voor het 9e levensjaar en de school op basis
van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie de nodige extra begeleiding reeds heeft gegeven. Jaarlijks
wordt de leeftijdscategorie met 1 kalenderjaar uitgebreid. Kinderen die vóór 1 januari 2000 zijn geboren
vallen buiten deze regeling. Zij kunnen wel in aanmerking komen voor diagnostiek en behandeling, maar
dan wel voor eigen kosten.
Na de herfstvakantie worden bij kinderen die gevolgd
worden in het protocol weer extra lees- en/of spellingtoetsen afgenomen. U wordt daarvan op de hoogte gehouden door de leerkracht tijdens de vorderingenavonden. Voor dringende vragen kunt u terecht
bij Marijke van Eil (intern begeleider)

