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Geachte ouders;
Hierbij sturen we u een extra Heksenketel omdat er zaken te melden zijn die niet tot de
eerstvolgende, geplande Heksenketel van 3 november kunnen wachten.

INTERNET en SOCIALE MEDIA
In de Heksenketel berichtten we u al eens eerder over bepaalde ontwikkelingen via internet en met
name de sociale media. Vóór de zomervakantie schreven we dat een volwassen man kinderen had
uitgenodigd om vriend op Hyves te worden. Bij navraag door ons bleek dat veel kinderen alle
vriendschappen gewoon klakkeloos accepteren. Ook merken we dat kinderen zonder meer teksten
plaatsen of doorsturen naar alle vrienden als iemand anders vraagt om dat te doen.
De laatste weken zijn er bij teamleden op Burgst weer zorgen ontstaan over de richting waarin deze
ontwikkelingen zich bewegen, met name onder onze eigen leerlingen.
Het blijkt, met name in de bovenbouw, geregeld voor te komen dat kinderen elkaar via de sociale
media Hyves en/of Facebook en ook via SMS, minder prettige berichten sturen.
Er wordt gescholden, er worden (sexueel) beledigende opmerkingen gemaakt en meer van dat soort
fraaie mededelingen. Dit betreft nu geen sporadische incidenten meer maar het komt geregeld voor.
Daarom herhalen we de oproep aan alle ouders om met hun kind mee te kijken en afspraken te
maken wat er op internet allemaal wel en niet mag.
Hieronder herhalen we nog eens wat in de laatste Heksenketel vóór de zomervakantie stond inzake
vriendschappen en accounts:
• Kies een goed wachtwoord voor een (Hyves)-account! Niet: Jantje01 of de naam van het konijn.
Dat is zó geraden door een ander.
• Krijg je een vriendenuitnodiging?? Eerst eens kijken wie en wat dat is. Niet zomaar accepteren!
• Het kan geen kwaad om als ouder af en toe eens mee te kijken wie er allemaal vrienden zijn met
uw kind. Dat kan vaak best in overleg, u hoeft dat in principe niet ongemerkt te controleren als u
dat niet prettig vindt.
• Stuur niet zomaar (beledigende) teksten, “grappen”, e.d. door naar alle vrienden omdat iemand
anders dat vraagt.
• Komt u ongewenste zaken tegen? Dan vragen we u dat aan ons en mogelijk ook aan de politie te
willen melden.
In maart j.l. hebben we alle ouders uitgenodigd voor een informatie-avond over dit onderwerp,
verzorgd door een deskundige op dit gebied, dhr. Ivo Wouters.
Doordat er toen te weinig aanmeldingen waren kon deze avond niet doorgaan.
We kijken of we deze uitnodiging nog eens kunnen herhalen voor een avond in november.
U ontvangt daar nog bericht over.

KENNISMAKING Centrum Jeugd en Gezin
Opvoeden is een veelzijdige, leuke en uitdagende taak waar je als ouder voor staat. Soms wil je
weten hoe een andere ouder zaken aanpakt of zoek je naar antwoorden bij de leerkracht of op het
internet. In de meeste gevallen is dit voldoende.
Blijven er vragen waar je geen antwoord op weet? Of waar je je onzeker over voelt?
Dan hoopt het CJG Breda dat je hen benadert.
Sinds kort is een CJG medewerker op maandagmiddag op school
aanwezig.
Voor Burgst is dat Hanneke Jobse.
Hanneke is vanaf 10 oktober iedere maandag van 13.00 - 14.00 uur op
het schoolplein van de Groene Hil is en van 15.00 - 16.00 uur op het
schoolplein van Kroeten.
U herkent haar aan de CJG badge. Mocht u vragen hebben dan kunt u
haar benaderen of een mail sturen naar:
hanneke.jobse@cjgbreda.nl
Uiteraard is het CJG ook 24 uur per dag bereikbaar via het gratis telefoonnummer
0800 - 444 000 3. Of via de website www.cjgbreda.nl.

INTERIEURCOMMISSIE
Op de Groene Hil is een oudergroep actief die met festiviteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, de
jaargetijden e.d. de school omtovert tot een op het thema afgestemde, sfeervolle versiering!
Daar zijn we erg blij mee omdat dit werkzaamheden zijn waar de leerkrachten te weinig aan toe
kunnen komen. De werkgroepleden versieren meestal onder schooltijd en spreken hun activiteiten
en tijden af naar de mogelijkheden die iedereen heeft.
Een aantal leden van de werkgroep van vorig jaar heeft gelukkig al aangegeven ermee door te willen
gaan! Maar… wat extra hulp is altijd welkom! Heeft u wat tijd beschikbaar en vindt u het leuk om te
helpen met allerlei versiering en aankleding van het gebouw? Dan vragen we u om contact op te
willen nemen met Paul Duijvelaar (p.duijvelaar@nbsburgst.nl) voor opgave of nadere informatie.
Ook op Kroeten wordt er versierd met behulp van ouders. Wilt u daar meer over weten en/of graag
meehelpen dan vragen we u contact op te nemen met Leo Huijsman (l.huijsman@nbsburgst.nl) of
met Carla Derkzen (c.derkzen@nbsburgst.nl).

