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BIJDRAGE OUDERCOMMISSIE
Beste Ouders/Verzorgers,
In september heeft/hebben uw kind(eren) een brief meegekregen over de vrijwillige bijdrage voor de
Oudercommissie (OC). Nog niet alle ouders zijn er aan toe gekomen om deze bijdrage te betalen,
vandaar dat we een herinneringsbrief mee hebben gegeven. Soms wil deze brief nog wel eens aan
de aandacht ontsnappen of verdwaald raken in een schooltas. Vandaar dat we via dit stukje in de
Heksenketel nog even uw aandacht willen vragen voor de inhoud van die brief.
Ieder jaar verzorgt de OC de hapjes, drankjes, cadeautjes bij de verschillende festiviteiten op school.
Zo hebben alle kinderen inmiddels traktaties en cadeautjes gekregen met Sinterklaas en Kerst.
Maar we willen ook wat doen met de carnaval, het lentefeest, een ijsje op de laatste schooldag, etc.
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! Dan gaan wij verder aan de slag met de overige activiteiten van dit jaar.
Met vriendelijke groet,
De Oudercommissie

C A R N A V A L !!!!
Op vrijdag 17 februari a.s. is het weer Carnaval op Burgst!!
We vieren die hele ochtend carnaval met de kinderen. Om 12 uur is het feest afgelopen en mag
iedereen gaan genieten van de Voorjaarsvakantie met of zonder carnaval!
Op onze beide locaties is het feest niet helemaal hetzelfde, hieronder daarom het programma van
beide locaties. U kunt deze ook nazien op onze website.
Het Motto van 2012 is: Zet oew eige is te kijk!! (Dit is ook het motto van Giegeldonck.)

CARNAVAL GROENE HIL
Vanaf 8.15 uur is er muziek op het middenbouwplein.
Om ongeveer 8.30 uur brengen de juffen en meesters een carnavalslied ten gehore.
Daarna tot 8.50 uur een lange polonaise op het plein met de hele school.
Dan gaan we naar de klas voor een modeshow en een spel waarmee een prijsje te verdienen is.
Een aantal groepen doet ook mee aan het Scholenproject.
De rest van de ochtend mogen de kinderen spellen doen in de hele school en hossen in de hal.
Als er ouderhulp nodig is dan hoort u het van de leerkracht.

Uiteraard is er een pauze met iets lekkers om te eten en te drinken. Dit wordt verzorgd door de
oudercommissie. De kinderen hoeven dus geen eten en drinken mee te nemen deze dag.
Tussendoor komt de prins met zijn gevolg langs en worden er 2 onderscheidingen uitgedeeld!

CARNAVAL KROETEN
Van te voren doen we mee met het scholenproject. Vele scholen in Breda bereiden zich op die
manier voor op carnaval. Het jaarlijks terugkerend project is bedoeld voor de groepen 1 t/m 3 en 6
t/m 8 en heeft als doel het enthousiast maken van de kinderen voor het carnavalsfeest.
Op vrijdagochtend bestaat het programma uit 4 onderdelen: knutseluur, spelletjesuur, eten/drinken
en de optocht door de wijk. Het eten en drinken wordt verzorgd door de oudercommissie.
De kinderen hoeven dus geen eten en drinken mee te nemen deze dag.
De route is: plein, rechtsaf Mattenbies, rechtsaf Watermunt, linksaf Waterviolier, linksaf
Sterrenkroos, brug over, linksaf Sterrenkroos, rechtsaf Mattenbies, linksaf het plein op.
Staat u ook langs de kant? We starten om 11.15u! Alaaf!

EMAIL
Er is geregeld mailverkeer tussen ouders en school en andersom. Wij sturen u mail via Outlook maar
ook via ons administratiepakket Parnassys. U ontvangt dan een mail met de naam: Schoolbericht
[noreply@parnassys.net] Op zo’n bericht zelf kunt u niet reageren (noreply). Wel kunt u via het
normale mailadres de betreffende persoon op school benaderen. Het blijkt echter voor te komen
dat “noreply”-berichten door browsers bestempeld worden als ongewenste spamberichten. Dat
hangt van de instellingen af. Bij een aantal ouders kwam zo’n bericht dus meteen in de map
“Ongewenste items” terecht. U kunt in uw browser instellen dat berichten van
noreply@parnassys.net géén spam zijn.

WINTERWEER…
Een winter zoals hiernaast in 2011 hebben we nog
niet maar in de afgelopen week hadden we al wel
te kampen met vorst en gladheid. De straten
rondom onze gebouwen waren behoorlijk glad en
vooral de Groene Hil was ronduit gevaarlijk
doordat vele auto’s de sneeuw tot een ijsplaat
hadden verreden. De gemeente strooit niet in
onze straten. Dit is geen beleid (alléén
doorgaande wegen) en er wordt geen
uitzondering gemaakt. Mocht de winter opnieuw
toeslaan dan proberen we met ons eigen
wegenzout e.e.a. begaanbaar te houden maar we
vragen wel alle ouders om alert te zijn op gladheid en een gevaarlijke situatie.

CITO-EINDTOETS EN RAPPORT
Op 7, 8 en 9 februari maken onze groepen 8 de CITO-Eindtoets! De kinderen hebben onlangs de
“proefcito” gedaan. Zo zijn ze gewend aan de manier van werken en is er al een indicatie van het
komende eindresultaat. Maar… op 7 februari gaat het dus officieel van start en dat is best spannend!
We wensen onze groepen 8 natuurlijk heel veel succes toe! Alle kinderen ontvangen verder op 16
februari het eerste rapport van dit schooljaar. De rapportavonden zijn dan ná de voorjaarsvakantie
op donderdag 1 en maandag 5 maart. U ontvangt een uitnodiging om te komen intekenen op een
gesprektijd. De vakantie zit daar tussen maar omdat de Toetsweken (23-1 t/m 3-2) vastliggen vanuit
het CITO en Zwijsen (Veilig Leren Lezen groep 3), was een andere planning niet mogelijk.

=== ingezonden bericht ===

Als je vader of moeder in de
war of verslaafd is
Breda – Speciaal voor kinderen /jongeren van ouders met psychische of verslavingsproblemen
organiseert GGz Breburg in samenwerking met Novadic-Kentron twee groepen. Doel is deze
kinderen / jongeren te ondersteunen in het omgaan met de vragen die bij hen kunnen ontstaan als
één van de ouders psychische en/of verslavingsproblemen heeft.
Horen waar je vader/moeder last van heeft
Voor kinderen en jongeren is het belangrijk dat ze goede en begrijpelijke informatie krijgen en hun
gevoelens kunnen uiten, anders kunnen ze bijvoorbeeld gaan fantaseren en zichzelf de schuld geven
dat vader of moeder problemen heeft. Het is ook fijn om met anderen die in ongeveer dezelfde
situatie zitten, in een groep bij elkaar te komen en te merken dat ze niet de enige zijn! Door de
veilige sfeer in de groep kunnen zij makkelijker praten over hun eigen gedachten en vragen. Voor
kinderen en jongeren is dat een goede steun.
Cursusgegevens:
• Jongerengroep (12-17 jaar):
Start: donderdagavond 22 maart ‘12 van 19.30 tot 21.00 op de Poolseweg in Breda
• Doe-Praatgroep (9-12 jaar):
Start: dinsdagmiddag 20 maart ’12 van 16.00 tot 17.15 op de Poolseweg in Breda
Voor de ouders zijn er 2 ouderbijeenkomsten
Deelname is gratis. Voorafgaand aan deelname heeft ieder kind, jongere en hun ouder(s) een
kennismakingsgesprek met de cursusbegeleiding.
Voor meer informatie en aanmelding:
GGz Breburg, Secretariaat Preventie,
Tel: 088 – 0165282 of via preventie.regiobreda@ggzbreburg.nl
Of via: www.ggzbreburg.nl → Cursussen en trainingen

