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LENTEFEEST EN PASEN
Paasfeest Kroeten
Op Kroeten is het lentefeest dat oorspronkelijk op 30 maart gepland stond, verschoven naar goede
vrijdag 6 april. We zijn deze dag begonnen met een lekker paasontbijt. De leerkrachten hebben (vaak
samen met de kinderen) de ontbijttafels vrolijk versierd en de OC zorgde voor broodjes, eierkoeken,
ontbijtkoek diverse soorten beleg, yoghurtdrank en sapjes.
Na dit gezellige begin trok groep 1 tot en met 3 de wijk in voor een heuse vossenjacht. Onder
begeleiding van de vele hulpouders gingen zij op zoek naar de vos van wie ze een puzzelstukje
konden ontvangen.
De midden- en bovenbouw vermaakten zich ondertussen met paasspelletjes en –filmpjes. Toen de
kleuters weer terug kwamen, was het hun beurt om de wijk in te trekken. Voor hen was de route
groter met nog meer enthousiaste ouders als vos. En van alles kwamen we in de wijk Kroeten tegen,
bloemenvouwtjes, wielrenners, verhalenvertellers, zwervers, vissers, fotografen en zelfs een echte
paaskip die paaseieren uitdeelde.
Aan het eind van de tocht, toen iedereen weer terug op school was, kregen alle leerlingen van de OC
een potje met een viooltje mee naar huis.
Lentefeest Groene Hil
Het is lente! En heel even was het dat ook echt. Alle
kinderen kwamen zonder jas het plein op gerend, de
zon scheen en de vogels floten. Helaas, april doet wat
hij wil,
maar op
30 maart
hebben
alle
kinderen
op school wel heel goed de lente ingeluid met het
Lentefeest.
De bovenbouw is met een fotocamera de wijk in
gegaan om lentefoto’s te maken waarvan hier twee
fraaie voorbeelden.
De oudercommissie had daarbij voor een high tea
gezorgd. Natuurlijk met een kopje thee en allerlei lekkere hapjes, zoals sandwiches met kruidenkaas en
komkommer, zalmfilet, toastjes en muffins om zelf te versieren. De kinderen hebben deze hapjes eerst
mee klaar gemaakt om vervolgens gezellig met zijn allen aan tafel te gaan. Zoals u wellicht wel gemerkt
zult hebben hoefden de meeste kinderen niet zo veel meer te lunchen. Ze hebben hun buiken rond

gesnoept. Het was erg gezellig en wij zullen dan ook niet verbaasd staan als ze thuis ook een keertje om
high tea vragen!
De middenbouw heeft de binnenplaats op de Groene Hil omgetoverd in een echte Lentetuin! Er groeit en
bloeit van alles en alle door de bovenbouw gemaakte foto’s zijn er te bewonderen. Op 19 april konden de
ouders na schooltijd een kijkje komen nemen in de tuin. (Was u dit vergeten? Dan mag u vrijdag 20 april
best nog even binnen lopen om de tuin te bewonderen.)
Met vriendelijke lentegroet,
De Oudercommissie

AVONDVIERDAAGSE
Van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 juni 2012 wordt de avondvierdaagse gelopen in de Haagse
Beemden. Natuurlijk hopen we dat er (weer) heel veel kinderen, leerkrachten en begeleiders met de
groep van Burgst meelopen! We vertrekken deze dagen vanaf Sociaal Cultureel Centrum ’t
Kraaienest. De vertrektijden zijn als volgt:
• 5 km: 18.30 uur
• 10 km: 18.00 uur
De duur van de wandeling hangt af van het looptempo, dus verschilt per persoon.
De deelnemende kinderen krijgen van school een shirt van NBS Burgst te leen, zodat we goed
opvallen. Aan het eind van de avondvierdaagse ontvangt iedereen die de tocht volbracht heeft een
medaille. Natuurlijk hopen we dat er op de laatste avond bij de intocht ook weer veel ouders, opa’s,
oma’s etc. aanwezig zijn!
Op maandag 7 mei, dus direct na de vakantie, ontvangt u een inschrijfformulier.

25 JAAR BURGST !!
Burgst startte op 1 augustus 1987 in een noodgebouwtje aan de Johansberg.
Tel je daar 25 jaar bij op dan betekent dat dus dat Burgst op 1 augustus 2012 precies 25 jaar
bestaat!! Natuurlijk willen we dat gaan vieren en een werkgroep is alvast bezig om een feestplan in
elkaar te zetten.
Wat het allemaal precies gaat worden is nog niet helemaal rond, maar wel weten we dat we op
donderdag 30 en vrijdag 31 augustus het 25-jarig bestaan willen gaan vieren!
Eén van de geplande activiteiten is het organiseren van een aantal workshops op school waar
kinderen op in kunnen schrijven. Zo bereiken we dat kinderen die activiteiten gaan doen die ze zelf
erg leuk vinden en dat is natuurlijk de bedoeling!
Voor deze workshops willen we graag de hulp van ouders vragen.
Er mag nogal wat keuze zijn en onder u zijn er vast ouders die vanuit hun beroep of hobby iets
zouden kunnen doen. We denken bijvoorbeeld aan een workshop foto en video, schilderen,
beeldhouwen, koken, bakken, tekenen, allerlei vormen van handvaardigheid, muziek,
houtbewerking, enzovoort!
Vindt u het leuk om vanuit uw beroep of hobby een bepaalde workshop mee te organiseren??
Dan vragen we u om zich z.s.m. aan te melden! Heeft u zelf ook een idee om een workshop te
organiseren dan zijn we daar natuurlijk blij mee. De workshops die zijn genoemd zijn natuurlijk maar
voorbeelden! Alle ideeën zijn van harte welkom.

GROEPSINDELING 2012 – 2013
De Werkgroep Groepsindeling 2012-2013 is onlangs gestart met het maken van een nieuwe
groepsindeling voor het komende schooljaar. Deze werkgroep bestaat uit ouders uit de MR,
teamleden per locatie, de locatieleiders, de directeur en de intern begeleider als lid van het
zorgteam. Opdracht aan de werkgroep is steeds om een groepsindeling te maken die in
onderwijskundig, organisatorisch en financieel opzicht het meest optimaal is.
Voor het komende schooljaar liggen er enkele uitdagingen op tafel die om een oplossing vragen.

Daarbij willen we verder kijken dan alleen het komende schooljaar en een zo stabiel mogelijke
groepsindeling tot stand brengen waar we de komende jaren mee vooruit kunnen en die voor zoveel
mogelijk rust binnen de school kan zorgen. De bezuinigingen waarmee we geconfronteerd worden
zullen helaas ook een rol gaan spelen in de beschikbare personele formatie die Burgst kan inzetten.
Daarnaast speelt ook voor het komende schooljaar de terugloop van leerlingen een rol. Dit is bij alle
scholen in de Haagse Beemden het geval, dus ook bij Burgst. Een terugloop van leerlingen betekent
onmiddellijk een vermindering van financiering door de rijksoverheid waarop de school zal moeten
anticiperen.
Voor Burgst betekent dit voor het komende jaar dat we het aantal groepen nog gelijk kunnen
houden. In de jaren daarna zal het aantal groepen echter zeker dalen tot we een niveau van
stabilisatie van het aantal leerlingen hebben bereikt. Daarbij is het een vaststaand gegeven dat de
school het voortbestaan van kleine groepen leerlingen niet tot en met groep 8 kan volhouden.
Dit komt omdat de rijksoverheid vanaf groep 5 een bekostigingsnorm aanhoudt van tenminste 28
kinderen per groep waardoor groepen dus gecombineerd moeten worden.
De Werkgroep zal medio mei de groepsindeling ter goedkeuring aan de Medezeggenschapsraad
voorleggen. Daarna is de indeling definitief en zal de directie de leerkrachten op de groepen gaan
plaatsen. Hierbij worden persoonlijke en onderwijskundige kwaliteiten meegewogen alsmede de
persoonlijke voorkeur van een leerkracht.
Wij verwachten begin juni de nieuwe indeling bekend te kunnen maken aan de ouders.

VOETBALTOERNOOI “THE GUNNERS”
Groep 4 van juf Jolien en Diede is op het
Gunnerstoernooi op woensdag 18 april
KAMPIOEN geworden!!!
En dat was niet de enige Burgstgroep!
Eerder werd groep 8 van meneer Ed
kampioen bij het groepen 8 toernooi en werd
tijdens het groep 6 toernooi de groep van juf
Susan al kampioen!

De kinderen van groep 4 met hun bekers!

De bekers stromen zo dus binnen en dat is natuurlijk
hartstikke fijn!
Allemaal hartelijk gefeliciteerd hiermee!

groepen 6 in actie!!

Zonder supporters wordt het natuurlijk niets!

VERKEERSEXAMEN
Het schriftelijk examen is al geweest en op woensdag 10 mei is het praktisch fietsexamen voor de
groepen 7. We wensen alle kinderen veel succes toe!
In het kader van het verkeersexamen zijn de groepen 7 op
excursie geweest naar het
politiebureau waar ze een
rondleiding kregen van
agent Erik-Jan die ook op
Burgst in de groepen 8 een
aantal lessen verzorgt.
Natuurlijk hoort daar bij hoe
het nu is om echte
handboeien om te hebben
en om in een politieauto te
zitten!

MEIVAKANTIE !
Nog één dagje en het is zover: de meivakantie!!
Het weer is nog niet helemaal zoals het zou moeten zijn maar hopelijk komt dat nog wel goed.
We hebben alle dagen gelukkig aaneengesloten zodat we met de kinderen twee weken vakantie
hebben. We wensen iedereen een leuke en hopelijk zonnige vakantie toe en we zien iedereen weer
graag terug op maandag 7 mei.

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2012 – 2013
Als we het toch over de vakantie hebben is het meteen een goed moment om het vakantierooster
voor het nieuwe schooljaar alvast in de Heksenketel te zetten zodat u de data kunt noteren.
We wijzen er op dat de datum voor de zomervakantie nog niet vast staat, deze vakantie begint óf op
1 óf op 8 juli 2013. Dit is afhankelijk van een nog te nemen besluit in de 2e Kamer.
Vakanties:
Herfstvakantie 2012
Kerstvakantie 2012-2013
Voorjaarsvakantie 2013
e
2 Paasdag 2013
Meivakantie 2013
Hemelvaartweek 2013
e
2 Pinksterdag 2013
Zomervakantie 2013

ma 15-10 t/m vr 19-10
ma 24-12 t/m vr 04-01
ma 11-02 t/m vr 15-02
ma 01-04-2013
ma 29-04 t/m vr 03-05
ma 06-05 t/m vr 10-05
ma 20-05-2013
ma 08-07 t/m vr 16-08

Vrije (mid)dagen:
Vrijdagmiddag voor Herfstvak.
Dag na Sinterklaas
Donderdagmiddag voor Kerst
Vrijdagmiddag voor Kerstvak.
Vrijdagmiddag voor Carnaval
Vrijdagmiddag Goede Vrijdag
Vrijdagmiddag voor Zomervak.
Studiedag: 3 x woensdag

vr 12-10-2012
do 06-12-2012 ‘s ochtends vrij
do 20-12-2012 (= compensatiemiddag Kerstviering ’s avonds)
vr 21-12-2012
vr 08-02-2013
vr 29-03-2013
vr 05-07-2013 (nog afhankelijk van de juiste datum zomervakantie).
nog nader te bepalen

of ma 1-07 t/m vr 9-08

