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WEER GESTART!!
Alsof we nooit zijn weggeweest hebben alle kinderen en leerkrachten deze week een start gemaakt
in het nieuwe schooljaar. De eerste week is alweer bijna om! Iedereen zit er weer (bijna) in en er
wordt volop gewerkt. Iedereen heel veel succes en plezier in dit nieuwe schooljaar!!

JAARKALENDER
Onze Jaarkalender 2011-2012 ligt bij de drukker en zal eind volgende week klaar zijn. U vindt daarin
alle belangrijke data voor dit nieuwe jaar.
Enkele gegevens willen we alvast doorgeven voor uw planning:
INFORMATIE-AVOND  Deze is op donderdag 8 september. U kunt dan kennis maken met de
nieuwe leerkracht(en) van uw kind en worden geïnformeerd over de gang van zaken in de nieuwe
groep.
VAKANTIES
De vakanties in Breda worden op basis van wettelijke voorschriften en een regionaal adviesrooster
vastgesteld. Naast dit rooster zijn er van overheidswege enkele vakanties bepaald, zoals de herfst- en
zomervakantie. Onze school sluit zich altijd aan bij deze adviesroosters, evenals de andere scholen in
de Haagse Beemden.
We adviseren u om goede nota van het onderstaande rooster te nemen. Op diverse websites
worden helaas nogal eens andere data gepubliceerd, dit werkt erg verwarrend.
Herfstvakantie 2011
Kerstvakantie 2011-2012
Voorjaarsvakantie 2012
2e Paasdag 2012
Meivakantie 2012 (VO anders)
Hemelvaart 2012
2e Pinksterdag 2012
Zomervakantie 2012

ma 24-10 t/m vr 28-10
ma 26-12 t/m vr 06-01-2012
ma 20-02 t/m vr 24-02
ma 09-04-2012
ma 23-04 t/m vr 04-05
do 17-05 en vr 18-05
ma 28-05-2012
ma 02-07 t/m vr 10-08

Verder zijn alle kinderen vrij:
Dag na Sinterklaas
Vrijdagmiddag Herfstvakantie
Donderdagmiddag vóór Kerst
Vrijdagmiddag Kerstvakantie
Vrijdagmiddag Carnaval
Vrijdagmiddag Goede Vrijdag
Vrijdagmiddag Zomervak

dinsdag 06-12-2011
vrijdagmiddag 21-10-2011
donderdagmiddag 22-12-2011 (compensatietijd Kerstviering)
vrijdagmiddag 23-12-2011
vrijdagmiddag 17-02-2012
vrijdagmiddag 06-04-2012
vrijdagmiddag 29-06-2012

Studiedagen team (kinderen zijn dan vrij):
woensdag 14 september 2011
woensdag 20 juni 2012
Alle overige gegevens kunt u straks in de Jaarkalender terugvinden. Deze wordt volgende week aan
de oudste kinderen van elk gezin meegegeven.

OPROEP KROETEN
Kroeten is dringend op zoek naar nieuwe leden voor de Resonansgroep en voor de Bibliotheek.
Op de vorige oproep zijn helaas geen reacties binnen gekomen dus we herhalen deze nog eens.
De Resonansgroep bestaat uit ouders en enkele teamleden en komt 3 keer per jaar bij elkaar en
bekijkt dan de resultaten van de Oudertevredenheidspeiling. Met de ouders wordt besproken op
welke manieren we punten kunnen verbeteren waar ouders minder tevreden over zijn.
Voor de bibliotheek zoeken we enkele ouders die mee willen helpen om boeken in te voeren.
Informatie en/of opgave kan bij Leo Huijsman. Voor de bieb kunt u ook mailen naar Sandra Spruyt:
sandra.spruyt@ziggo.nl

GEVONDEN!!!
In de loop van een jaar wordt er nogal wat verzameld
van kinderen die van alles kwijt raken. Veel kleding
maar ook inmiddels een hele verzameling sleutels!
Op de Groene Hil (en misschien op Kroeten ook wel),
willen we natuurlijk de eigenaren graag vragen om
even langs de administratie te gaan als je iets mist!
Hiernaast de voorraad sleutels op de Groene Hil!

VERLOF
Zoals u bekend zal zijn is de Leerplichtwet vrij streng inzake extra verlof voor bijvoorbeeld vakantie
tijdens schooltijd. Voor gebeurtenissen als een huwelijk of uitvaart wordt wel verlof gegeven. Het
komt geregeld voor dat ouders hun kind zonder verlofaanvraag afmelden op zo’n dag, er van uit
gaand dat het verlof akkoord is. Dat is op zich ook wel zo maar we vragen u hierbij om altijd verlof
aan te vragen, ongeacht de reden van het verlof. De school is namelijk wettelijk verplicht om dit bij
te houden, bij controle moeten wij kunnen aantonen waar afwezige kinderen zijn.
Voor geoorloofd verlof krijgt u uiteraard altijd toestemming.

PLEIN GROENE HIL
Als het een keer ophoudt met regenen willen we in de komende tijd het schoolplein van de Groene
Hil weer wat opfrissen. De verflijnen daar en het verkeersplein zijn inmiddels erg vervaagd. We
denken aan een woensdag- of vrijdagmiddag zodat de verf goed kan drogen.
Wie is in de gelegenheid om ons een handje te helpen?? (Werkzaamheden bestaan uit het
schoonvegen van een bestaande lijn en die met behulp van een verfrolletje weer inkleuren.)
U kunt zich opgeven bij Paul Duijvelaar (of via mail: p.duijvelaar@nbsburgst.nl )

ingezonden tekst:

Sterrenplan zwemmen
Op zaterdag 27 augustus is het Open Huis in zwembad de Wisselaar van 9.30 – 11.00 uur voor
kinderen van 5-11 jaar. Kinderen kunnen gratis kennismaken met het vernieuwde KNSB Sterrenplan.
Iedereen is welkom! Meer informatie: Ed de Weerdt, tel 5714281 of edeweerdt@casema.nl

Citytour June Fat Jeet Kune Do
Een praktische, effectieve en leuke vechtkunst, ontworpen door Bruce Lee.
Op 27 augustus kan iedereen hiermee kennismaken op het plein bij het Heksenwiel.
10.00 – 12.00 uur: Ledentraining
12.45 – 16.00 uur: Vrije deelname.
Bij meneer Peter of Henk liggen enkele folders voor geïnteresseerden.
Kijk voor meer informatie op: www.jf-jkd.nl

Openlucht Kinder Disco
Dit jaar organiseren we voor de 2e maal een grote gratis openlucht kinderdisco op het Kasteelplein
tijdens Breda Barst op 17-18 september 2011.
Meer info:
Gert-Jan Schutte
secretaris Popfestival Breda Barst
www.bredabarst.nl

