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KERSTMARKT 2010 GROENE HIL
Vorig jaar is de opbrengst van de Kerstmarkt op de Groene Hil geschonken aan de kinderen van
Koningsveld in Terheijden. De kinderen die daar wonen moesten eerder in dat jaar een weekje
vakantie afzeggen omdat niet alle ouders of verzorgers geld hadden om de kosten te betalen.
Inmiddels hebben de kinderen van Koningsveld dankzij onze medewerking een hele leuke vakantie
achter de rug en ze willen ons hier graag voor bedanken middels het onderstaande stukje:
Zomervakantie 2011, kindwoning Terheijden
Beste Burgstenaren,
Het is GELUKT!! Alle 12 kinderen van de kindwoning zijn afgelopen zomer een midweek gaan
kamperen onder de bevlogen leiding van de kindwoning!! Zij zijn neergestreken in Loon op Zand en
hebben leuke activiteiten ondernomen. U moet dan denken aan: Kanovaren, Oudhollandse spelletjes,
vossenjacht, BBQ, karaoke, disco en zwemmen. Wij allen hebben van hen het grootste compliment
gekregen wat denkbaar is namelijk het uitroepen van de volgende wens:
Volgend jaar nog een keer!!
Wij willen bij deze u allen extra bedanken voor uw medewerking aan dit goede doel. De opbrengst van
de kerstmarkt maakte echt het verschil van niet tot wel kunnen gaan!!
Allen heel erg bedankt en wie weet..tot ooit!
Henk en Ingrid ten Horn

DOUCHEN NA DE GYM… voor Burgst een normale zaak!
Hoe was de afspraak over het douchen ook al weer?? We halen dit even terug.
Enige jaren terug moesten alle kinderen vanaf groep 5 verplicht douchen na de gymles.
Vanuit hygiënisch oogpunt een volstrekt normale gang van zaken vinden wij.
Maar er waren voortdurend allerlei grote en kleine problemen rondom het douchen.
De hygiëne in de doucheruimtes zelf liet nog wel eens te wensen over, kinderen die
liever niet wilden douchen “vergaten” steevast hun handdoek waardoor het voor
leerkrachten lastig was de verplichting rondom het douchen na te komen, de
controle was moeilijk omdat één leerkracht niet in beide ruimtes tegelijk kan zijn
maar ook omdat toezicht in met name de groepen 7 en 8 moeilijker realiseerbaar is
zonder externe hulp van b.v. een ouder.
Vorig jaar is daarom besloten dat we de verplichting om na de gymles te douchen, afschaffen.
Maar dat betekent uiteraard niet dat kinderen niet mogen douchen na de gymles! Wie dat wel wil
doen neemt een handdoek mee en spreekt met de leerkracht af dat daar gelegenheid voor wordt
gegeven. Het spreekt dan wel voor zich dat dit zonder direct toezicht ook netjes moet verlopen.

JAARKALENDER
De Jaarkalender 2011-2012 is inmiddels op papier bij iedereen aangekomen als het goed is. Er is wat
vertraging geweest, streven is voor volgend jaar om deze eerder klaar te hebben. Mocht u
onverhoopt geen kalender hebben ontvangen dan kunt u daar op school naar vragen.
Enkele ouders vroegen naar het hier en daar wat ongelukkig samenvallen van activiteiten. Kon dat
niet anders? Helaas is dat niet altijd het geval.
Het maken van de Jaarkalender is gecompliceerder dan het zo op het eerste gezicht misschien lijkt.
Het verzamelen van alle data voor onszelf is een hele klus maar dat ligt gelukkig nog allemaal intern.
Data van activiteiten zoals de Singelloop, avondvierdaagse, CITO-toets, Gunnerstoernooi,
infoavonden en kennismaking VO, mogelijkheden bestellen bussen voor schoolreizen, schoolkamp,
e.d. moeten van buitenaf komen. In sommige gevallen ontvangen we die vrij laat en (dat kan het
meest lastig zijn), we hebben er geen invloed op. Ook moeten zaken als een schoolkamplocatie en
bussen doorgaans een jaar van te voren worden vastgelegd om niet achter het net te vissen.
De beide Toetsperioden staan ook vrijwel vast. Die worden min of meer vastgesteld door het CITO
die hun toetsen en de berekening van de toetsscores baseert op een bepaald aantal weken
onderwijs. Als wij dan zo’n toetsperiode 2-3 weken naar voren of naar achteren schuiven omdat ons
dat beter uitkomt, dan kunnen resultaten geflatteerd worden doordat kinderen 2-3 weken te kort of
te lang onderwijs hebben gehad. Een vergelijking maken met eerdere jaren klopt dan al niet
helemaal meer. Hierdoor kan het gebeuren dat zoals nu de Avondvierdaagse in de tweede
toetsweek valt, een situatie die helaas niet altijd te voorkomen is.
(We zijn overigens wel in overleg met de busmaatschappij om de mogelijkheid te bekijken de schoolreizen van
de groepen 3 en 4 elk één week naar voren te halen, dus naar 14 en 15 mei 2012. Als dat kan en definitief is
krijgt u bericht.)

REGELS EN AFSPRAKEN GROENE HIL
Aan het begin van elk jaar is het handig om geldende regeltjes en afspraken weer wat op te frissen.
Voor de Groene Hil voor dit moment het volgende graag onder ieders aandacht:

IN- EN UITGANGEN / FIETSEN OP HET PLEIN
We herinneren iedereen er nogmaals aan dat de groepen 3-4-5 en 6-7-8 elk een eigen in- en uitgang
hebben. Op het schoolplein mag vanwege de veiligheid absoluut niet gefietst worden! We zien
geregeld kinderen uit de bovenbouw over het plein fietsen naar de kant van de groepen 3-4-5 omdat
hun ouders daar staan om een jonger broertje of zusje af te halen. Dat leidde laatst tot een erg
pijnlijke aanrijding tussen een fietsende bovenbouwer en een kleuter. Willen de ouders dit mee in
de gaten houden en met ons tegen de kinderen zeggen dat de kant van het 3-4-5 plein uitsluitend
door die kinderen als in- en uitgang gebruikt mag worden?
Alle kinderen van de groepen 6-7-8 gebruiken het hek aan hun eigen kant als in- en uitgang.
Wie naar zijn/haar ouders wil neemt de fiets aan de hand en loopt buiten om naar de andere zijde
toe.

START LESSEN OM 8.30 UUR
Dank aan de ouders die meewerken door ’s ochtends snel het plein te verlaten zodat de lessen op
tijd kunnen starten! Als de bel gaat is het natuurlijk aanlokkelijk om nog even voor het raam te
zwaaien bij de groepen 3, 4 en 5 omdat je daar toch langs loopt maar wij dienen stipt om 8.30 uur
met de lessen te starten. Het was eerder een kritische opmerking tijdens een inspectiebezoek. Als
door zwaaiende ouders (of om andere redenen) elke dag de lessen 5 minuten later starten betekent
dat er op jaarbasis bijna 17 uur of te wel 2/3 schoolweek korter wordt lesgegeven rekende de
inspecteur ons fijntjes voor. Dat is wettelijk niet toegestaan. Daarom het dringende verzoek om als
de bel is gegaan, het plein snel te verlaten zodat iedereen op tijd kan beginnen.
De hekken doen we in principe steeds dicht om ongewenst bezoek buiten te houden.
Binnenkort proberen we het naar binnen gaan te versnellen maar dat testen we eerst even uit.

GOED ONDERWIJS = LEERKRACHTEN + OUDERS
Het is bekend dat de kwaliteit van het onderwijs in groepen waar de leerkrachten een goede relatie
met de ouders hebben, hoger ligt dan in groepen waar dat niet zo is. Het is dus vooral in het belang
van de kinderen dat leerkrachten gemakkelijk en prettig de ouders kunnen benaderen en andersom
is het fijn als ouders weten dat ze met vragen, onduidelijkheden of wat dan ook bij de leerkracht van
hun kind terecht kunnen. Investeren in deze relatie is voor alle partijen dan ook erg belangrijk.
Daarom vinden wij het van belang dat u als ouders dit ondersteunt en daar ook uw steentje aan
bijdraagt. Hoort u via uw kind bepaalde zaken (bijvoorbeeld pestgedrag) die vragen oproepen dan is
het belangrijk dat u de leerkracht daarover informeert via een gesprekje of (mail)bericht.
We merken wel eens dat ouders terughoudend daarin zijn en denken dat dit als “zeuren” wordt
gezien. Maar het is juist goed als een leerkracht via eigen observatie maar vooral óók door een open
communicatie met ouders, zo goed mogelijk geïnformeerd is over wat er allemaal speelt.
Een leerkracht die niets afweet van bepaalde problemen, (pest)gedrag, problemen met (huis)werk,
e.d. omdat niemand dit meldt kan ook niets doen om deze op te lossen.

OUDERCOMMISSIE
Het schooljaar is begonnen. Het was wel even schakelen, uit de vakantiemodus terug in het
schoolstramien. Toch zitten de kinderen weer netjes als de tweede bel gaat in hun nieuwe klas.
Keurig voorzien van een tasje met fruit en drinken. Af en toe rent er nog een ouder de school binnen
voor een vergeten gymtas of andere benodigdheden, maar inmiddels zit iedereen terug in het ritme.
Tijd ook voor de OC om weer aan de slag te gaan. Wij hebben zin in het nieuwe schooljaar en zijn al
druk bezig met het voorbereiden van alle activiteiten voor het komende jaar. Ook dit jaar zorgen wij
voor drinken, wat lekkers en soms een presentje. Dit doen we tijdens de Sint- en Kerstviering,
Carnaval, het Lentefeest, sportdagen, schoolreisjes, etc.
Een van de dingen die we veranderd hebben dit jaar is een nieuw
e-mail adres. Wilt u contact met ons opnemen dan hoeft dat niet
meer via ons privé e-mailadres, u kunt voortaan een mailtje sturen
naar OCBurgst@gmail.com. Het mailtje wordt dan netjes doorgezet
naar het betreffende OC-lid die dan zo spoedig mogelijk contact
met u opneemt.
Natuurlijk kunnen we al onze activiteiten niet doen zonder uw
vrijwillige bijdrage. Vandaar dat we aan alle kinderen vorige week
een brief van de OC hebben meegegeven. In de brief wordt u
verzocht om een vrijwillige bijdrage van € 12,50 over te maken op
rekeningnummer 890412 t.n.v. Nutsscholen Breda ouderc Burgst
onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind.
Mocht u de brief niet hebben ontvangen dan kunt u via
ocburgst@gmail.com een exemplaar opvragen.

OUDERCOMMISSIE aanvullend bericht Kroeten
Beste ouders van Kroeten,
De OC is in de school betrokken bij allerlei activiteiten en vieringen gedurende het schooljaar. In het
verleden werden klassenouders van Kroeten in deze commissies ingedeeld. Dit schooljaar gaan
enkele ouders die in de OC commissie zitten de activiteiten begeleiden. Dat betekent dat ouders die
zich aanmelden als klassenouder niet meer automatisch ingedeeld worden bij een activiteit. En dus
puur voor de klas beschikbaar zijn.
Mocht u toch interesse hebben om deze activiteiten te helpen begeleiden, kunt u zich aanmelden
via ocburgst@gmail.com

WEBSITE BURGST
In de afgelopen weken is er door ons met behulp van ontwerpbureau MaxServ hard gewerkt om alle
informatie op onze website weer helemaal na te kijken en te actualiseren. Dit betekent dat u vanaf
nu onder de knop “Downloads” actuele info vindt zoals de Schoolgids, Schoolplan 2011-2015,
notulen van de MR en vele andere informatieve documenten. Ook de pagina “kiekjes kijken” is weer
gestart. Hier willen we geregeld laten zien wat er op school allemaal gebeurt.
Ook de knoppen onder aan het scherm doen het weer allemaal goed. Klikt u daar op een onderwerp
dan verschijnt meteen dat deel uit de Schoolgids. Dat is ook op te roepen met de menuknoppen
boven aan. Wie het hele document als PDF wil hebben kan dat onder Downloads vinden.

FOTO FONS
Fons is weer gestart met het fotograferen van alle kinderen, broertjes en zusjes
en groepen.
Vorige week was hij op Kroeten, aanstaande vrijdag 30 september is hij op de
Groene Hil.
’s Middags maakt hij daar de broer-zusfoto’s. Wie dat graag wil kan tussen
13.45 – 15.30 uur binnenlopen. Wilt u graag een broer/zusfoto maar kunt u
beslist niet komen op vrijdagmiddag dan graag een mailtje naar
p.duijvelaar@nbsburgst.nl
(ouders Kroeten: Fons gemist voor de broer/zusfoto? U mag ook naar de Groene Hil komen.)

SINGELLOOP zondag 2 oktober
Dit jaar doen er maar liefst 108 lopers mee van Burgst!! Een
mooi resultaat!
Wilt u komen aanmoedigen dan bent u welkom vanaf 16.00
uur op het Chasséveld voor de warming up. De loop start dan
om 16.30 uur met naar keuze één, twee of drie rondjes van elk
ongever 1350 meter. De finish is op de Grote Markt.
En… we hebben nog 3 reservenummers. Dus wie alsnog mee
wil doen en op tijd is kan dat nog melden, maar “op is op”!

MAIL NAAR OUDERS
Na vele wijzigingen en aanpassingen hopen we dat de school en alle leerkrachten weer beschikken
over een geheel correcte lijst met mailadressen. Mail naar de hele groep wordt door de leerkrachten
altijd als “BCC” verzonden. Niet alles ouders stellen er prijs op dat hun mailadres bij iedereen bekend
is wat natuurlijk het geval is bij een open verzending.
Wel vragen we uw begrip voor het volgende:
Het bijhouden en steeds verbeteren van maillijsten is erg tijdrovend. Geregeld komen er mails terug
omdat mailboxen vol zitten of adressen niet kloppen. Het is voor ons ondoenlijk om alle berichten
die terugkomen blijvend te traceren, nogmaals te verzenden in de hoop dat de mailbox intussen leeg
is e.d. We vragen u dus om daar zelf ook mee op te letten en wijzigingen aan ons door te geven.
Deze Heksenketel verzenden we, net als nummer 1, via dit mailsysteem. Het gebruik van
Mailcampagne wat we eerder deden is even stilgelegd tot ook daar alle technische zaken zijn
opgelost.

ingezonden: NUTS VOLKSUNIVERSITEIT
Speciaal voor ouders en leerkrachten!
Ontdek hoe leuk leren kan zijn bij de
NutsVolksuniversiteit.
Vanaf eind september gaan vele cursussen van start. Of
het nu gaat om Verhalen vertellen of Spreekangst
overwinnen … Breien, Toneel of Opera…Wereldreligies of
… Leren voor je Plezier staat voorop.
Wist u dat u meer dan 11 talen kunt leren bij De Brede
Aa? Arabisch, Chinees en nu ook Papiamento en Turks.
Rond het jaarthema ‘Rusland’ worden door het jaar heen verschillende activiteiten aangeboden.
U krijgt les van deskundige docenten in een ontspannen sfeer.
Het volledige aanbod staat op www.volksuniversiteit.nl/breda. Via de site kunt u zich aanmelden.
Met een geldige BredaPas krijgt u 50% korting op de cursusprijs.

ingezonden: TRAININGSBUREAU “ZIEZO”
Dit schooljaar geeft Trainingsbureau ZIEZO weer enkele weerbaarheidstrainingen voor verschillende
leeftijdsgroepen. Dit najaar beginnen we met een training voor de kinderen in de leeftijd van 8 tot
11 jaar.
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 de twee trainers.
We maken gebruik van spel, creatieve materialen en communicatie. Kinderen zullen gedachten,
gevoelens en gedrag herkennen en erkennen. Ze stimuleren en activeren zichzelf en elkaar in hun
veranderingsprocessen.
De aanmeldingsredenen zijn vaak de signalen van pijn en belemmeringen.
Hierbij kan gedacht worden aan: pesten en gepest worden, faalangst, angst, boos worden op een
onhandige manier, scheiding verwerken, sociale omgang met leeftijdsgenootjes, onrust,
hoogbegaafdheid, hoog sensitiviteit.
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
Trainingsbureau ZIEZO,
Cythia Burgerhoudt, Elly Verdoorn, Sherida Heilbron en. Angela Maas

