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EDITIE VOOR GROENE HIL
Deze keer is de Heksenketel gesplitst in een aparte uitgave voor de beide locaties.
Het algemene nieuws is hetzelfde maar de informatie over het komende Sinterklaasfeest houden we
gescheiden. Die informatie is niet voor beide locaties hetzelfde en in het verleden heeft dat tot
verwarring geleid. Op de website staan beide Heksenketels met de toevoeging “GH” en “KR”.

HEKSENKETEL GEMIST ??
Op onze website www.nbsburgst.nl kunt u onder de knop Downloads alle afgelopen Heksenketels in
PDF vinden. Dus als u er eens eentje gemist heeft kunt u die daar alsnog vinden.
O ja, onder diezelfde knop vindt u
óók allerlei andere documenten
zoals het videofilmpje van de
Singelloop, de Groepsinformatie en
informatie over de
Oudercommissie, de
Medezeggenschapsraad en de Nuts
Volksuniversiteit.
Klikt u op de knop Downloads 
Algemeen, dan verschijnen er
allerlei PDF-documenten die voor u
als ouders interessant of van belang
kunnen zijn zoals de schoolgids, het
schoolplan 2011-2015, enz.

BERICHT VAN DE OUDERCOMMISSIE
Beste ouders;
Mochten jullie je afvragen hoe de mensen van de oudercommissie er nu eigenlijk uitzien en wat ze
doen bij de OC, kijk dan even op de webpagina van school. Onder het kopje downloads staat een
“smoelenboek”. Zo is het veel makkelijker om iemand aan te spreken op het plein.
Mailen kan natuurlijk ook altijd naar: OCBurgst@gmail.com.

TONERCARDRIDGE HP 5L – 6L
Ze raken al wel wat in de vergetelheid maar… misschien heeft iemand van u nog een werkende HP
Laserjet 5L / 6L thuis in bedrijf? Op de Groene Hil beschikken we nog over twee tonercartridges voor
deze printers. Wij hebben er helaas niets meer aan, mochten we er iemand een plezier mee kunnen
doen dan vragen we u om contact met ons op te willen nemen.

INFORMATIE-AVOND “MIJN KIND OP INTERNET”
Afgelopen dinsdagavond 29 november had Burgst aan Ivo Wouters van “mijnkindonline.nl”
(kenniscentrum jeugd en media) gevraagd om een avond te verzorgen voor
de ouders over internetgebruik en de opvoeding van onze kinderen daarin.
Voor een volle zaal heeft Ivo onze oren laten klapperen! Van:
 Hoe filter je ongewenste sites van Google?
 Tot welke leeftijd ben je verantwoordelijk en aansprakelijk als
ouder voor het internetgebruik van je kind?
 Waar kijken kinderen vooral naar op You-Tube?
 Vanaf welke leeftijd mag je gebruik maken van Hyves, Twitter, MSN, Facebook enz. ?
 Hoe kom je aan ongewenste reclames op je beeldscherm?
 Hoe lang kun je iets terugvinden wat je ooit op internet hebt geplaatst?
 Hoe werken de hersens van de kinderen bij het gebruik van b.v. Hyves ?
 Wat zijn goede sites en browsers voor onze kinderen?
 Hoe ga je om met de ‘privacy’ van je kind?
 Hoe ga je om met jouw kind als hij/zij van de computer komt? (Vraag je b.v. eens
belangstellend naar de high-score of de ‘Avatar’ enz. enz.)
De avond vloog om; alle vragen die vooraf aan Ivo waren gesteld zijn
beantwoord.
We kunnen ons voorstellen dat u ook graag had willen komen, maar niet in de gelegenheid bent
geweest. Om dat leed enigszins te verzachten zullen we de info die Ivo ons per mail nog toestuurt
naar alle ouders doorsturen.

SINTERKLAASFEEST

GROENE HIL

Sinds de Sint aangekomen is in Nederland zijn er veel gekke en
spannende dingen gebeurd bij ons op school ! De kinderen zagen in
een film dat er twee zwarte pieten ’s nachts stiekem aan het spelen
waren in de speelzaal van de kleuters. Op een gegeven moment gleed
de hoofdpakjespiet uit en brak daardoor zijn been. In het ziekenhuis is
zijn been in het gips gezet.
Nu is er op het podium in de hal een ziekenhuiskamer ingericht. Het
schijnt zo te zijn dat geregeld de piet met zijn gebroken been uitrust in
het bed op het podium. Dat scheelt veel reistijd en dat is handig als je
tijdelijk wat slecht te been bent. ’s Morgens zien we met de kinderen
dat er iemand geweest is omdat er elke dag weer wat veranderd is op het podium.
Op maandag 5 december vieren we de verjaardag van Sinterklaas op school!
Omdat de goedheiligman en zijn zwarte pieten altijd veel lekkers bij zich hebben,
hoeven de kinderen daarom deze dag geen drinken en fruit mee te nemen.
De schooltijden zijn hetzelfde als anders en we starten om 8.30 uur op het

middenbouwplein. De kinderen uit de groepen 6-7-8 verzamelen zich op het bovenbouwplein en
komen met hun leerkracht naar het middenbouwplein toe. *)
Bedoeling is dat ouders die mee willen kijken zoveel mogelijk achteraan gaan staan (op de
ouderplaats bij de tafeltennistafel en bij de klimauto), zodat de kinderen vóór de ouders kunnen gaan
staan. De doorgang naar het bovenbouwplein moet leeg blijven i.v.m. de komst
van de Sint en zijn pieten. Nadat onze gasten zijn gearriveerd en welkom zijn
geheten gaan alle kinderen met de sint en zijn pieten naar binnen om met het
feest te beginnen!! Sint heeft laten weten dat hij gezien zijn leeftijd graag in de
ziekenhuiskamer van de hoofdpiet wil zitten. Alle kinderen komen daar dan om
de beurt met hun klas naar toe.
Natuurlijk heeft de Strooipiet uitgebreid met de OC gesproken en zij zorgen
samen dat er van allerlei lekkers en drinken is voor iedereen.
De groepen 5 t/m 8 hebben gezien het drukke programma van de sint zelf een surprise voor elkaar
gemaakt.

De hele maandag is het dan verder een feestelijke dag!
Wij willen u er aan herinneren dat alle kinderen de volgende dag
dinsdag 6 december, vrij zijn.

Groeten van de Groene Hil – sintcommissie

*) We zijn natuurlijk niet bang voor een beetje nattigheid. Maar mócht het maandagochtend écht erg slecht weer zijn
dan zullen we Sint helaas binnen moeten ontvangen. In dat geval gaan de kinderen net als anders naar binnen.

