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BURGST BESTAAT 25 JAAR !!

Foto genomen in augustus 1989; het gebouw aan de Groene Hil in een verder nog lege wijk.

Beste ouders;
In de vorige Heksenketel stond het al vermeld: Burgst bestaat 25 jaar!!
Op 1 mei 1987 startte directeur Cedric Bousché met één leerling in een kamertje op Nutsbasisschool
“De Hoogakker”. Burgst ging daarna als basisschool officieel van start op 1 augustus 1987.
De school ging tijdelijk verder in enkele noodlokalen aan de Johansberg waarna per 1 augustus 1989
het nieuwe schoolgebouw aan de Groene Hil werd betrokken. Dat gebouw stond in een verder nog
bijna lege wijk! Alle andere “Hil-straten” waren er namelijk nog niet.
Het betekent dat wij dus op 1 augustus 2012 officieel 25 jaar bestaan!
We gaan dat feestelijk vieren op donderdag 30 en vrijdag 31 augustus 2012.
Op dit moment is een werkgroep druk bezig om een programma te maken.
Een aantal zaken kunnen we alvast melden. Zodra iets definitief is krijgt u aansluitend bericht.

WORKSHOPS
Eén van de ideeën is om een reeks workshops te organiseren.
Alle kinderen tekenen in op één of meerdere workshops en mogen daarbij een onderwerp nemen
wat ze leuk vinden of wat ze het meest interesseert.
We hebben op onze oproep al enkele reacties binnen maar er is nog veel meer nodig!
Na de zomervakantie starten we met ongeveer 560 kinderen. Als we één groepje binnen een
workshop op bijvoorbeeld 12 kinderen houden dan zijn er dus al zo’n 45 workshops nodig. Natuurlijk
mogen daar dubbele bij zitten zodat méér dan 12 kinderen een bepaald onderwerp kunnen kiezen.
Wat kan er in zo’n workshop??
• muziek
• koken
• yoga
• sportonderdeel
• fotograferen
• video maken
• handvaardigheid (dat is natuurlijk héél breed!)
• boetseren
• schilderen
• dansen / ballet
• poppenkastpop maken
• schminken
• theater
• enz….
We roepen graag nogmaals ouders op om ons te helpen deze workshops te bemannen!
Dat kan door u aan te bieden als hulpouder en ook door zelf een voorstel te doen voor een
workshop. Dat kan een activiteit vanuit uw eigen beroep of hobby zijn of iets anders wat u leuk vindt
om te doen.
U kunt zich melden bij de locatieleider van het betreffende gebouw.

WAT KOST ZO’N FEESTJE ??
We hebben wel een aantal plannen! En ja, die kosten ook geld hoewel we alles in het werk stellen
om de kosten heel beheersbaar te houden. Maar we zullen er niet aan ontkomen om langs allerlei
wegen wat extra geld in te zamelen. Onze eigen financiële mogelijkheden zijn zeer beperkt en
daarmee is het niet mogelijk om bepaalde activiteiten te organiseren.
Activiteiten:
Er wordt gedacht over allerlei activiteiten in het kader van een circus (hierover wordt nu met externe
partners gesproken, dit is nog niet rond.)
Ook willen we graag een ballonnenwedstrijd en allerlei workshops organiseren. Ook zal er een
reünie zijn voor onze oud-leerlingen. Natuurlijk hoort er ook taart bij zo’n feest waarvoor we later u
als ouders om hulp willen vragen.
We hebben mogelijke sponsors benaderd in de hoop dat zij een bijdrage willen geven.
Daarnaast willen we langs verschillende wegen extra geld inzamelen.
Dit schooljaar:
Met de komende Avondvierdaagse willen we organiseren dat kinderen zich kunnen laten sponsoren.
Dat kan al voor heel kleine bedragjes! Al die beetjes samen kunnen een aardige start opleveren.
Verder willen we een flessenactie gaan houden. Vanaf 21 mei mogen de kinderen één of meerdere
flessen meenemen waarvan de school dan het statiegeld mag gebruiken voor het feest.
Ook dit kan indien gewenst zeer beperkt zijn. We stimuleren niet dat kinderen langs de deuren gaan
om flessen op te halen. Of dat wel of niet mag laten we aan de ouders over. Maar ook hier geldt dat
kleine beetjes samen een leuk bedrag op kunnen leveren.
Volgend schooljaar:
In de loop van het volgende schooljaar denken we aan een kaartenactie. Hiervoor tekenen de
kinderen ansichtkaarten en/of maken foto’s die fraai gedrukt worden en verkocht kunnen worden
aan ouders, buren en familie. Er zijn bedrijven die dit voor scholen tegen aantrekkelijke, risicoloze
condities doen. Ook wordt nog gedacht aan een soortgelijk idee rondom de verkoop van kaarsen en
aan de opbrengst van een Kerstmarkt. Misschien (en indien dat nodig is), kan er nog een andere
actie volgen.

REÜNIE
Het zou natuurlijk erg leuk zijn om als afsluiting van deze feestdagen nog eens vele oud-leerlingen te
ontmoeten op een reünie!
Die willen we gaan organiseren op vrijdagavond 31 augustus.
Iedereen die ooit op Burgst gezeten heeft is welkom en natuurlijk mag u dan deze datum alvast
noteren en indien dat kan doorgeven aan andere oud-leerlingen.
Er zal nog een publicatie via de media komen om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

We hopen tot slot op veel reacties en hulp van de ouders!
Dat is noodzakelijk om de plannen zoals die nu zijn bedacht te kunnen uitvoeren.
We hopen dat u beide data wil noteren en mee wil helpen om dit feest voor de kinderen tot een
groot succes te maken!!
Heeft u suggesties? Dan horen we die graag!
Nog een extra reminder!
Opgave voor de Avondvierdaagse kan tot en met morgen, woensdag 16 mei !

