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JUBILEUMLOGO BURGST
Bij een echt jubileum hoort natuurlijk een logo!
Eén van onze ouders, mevr. Annelies Diks van grafisch
vormgevingsbureau “Zoolies” heeft als jubileumcadeau het hiernaast
staande logo voor ons ontworpen en daar zijn we natuurlijk erg blij mee!
Het logo van Burgst staat er natuurlijk in maar wie goed kijkt ziet ook het
figuurtje wat langs de buitenrand van onze sticker staat en wat aan de
Groene Hil bij de hoofdingang te vinden is. Het logo zal in het komende
jaar gebruikt worden in allerlei publicaties. U zult het dus nog een aantal
keren tegenkomen.

FLESSEN-ACTIE
Op beide locaties zijn de inzamelpunten inmiddels door
velen gevonden! Het aantal flessen stroomt gestaag binnen
en we zijn natuurlijk blij met alle donaties!
De flessenactie gaat de komende weken nog door en we
hopen dat de kinderen nog veel flessen zullen
meebrengen!! Natuurlijk kunnen kinderen bij buren of in
de straat flessen ophalen voor het goede doel maar u
bepaalt als ouder of u dit goedvindt of niet.
Wij stimuleren dat op school niet, elke ontvangen fles is
welkom!

SPONSOR DE AVONDVIERDAAGSE
Een groepje ouders heeft de kolossale klus weer geklaard om alle inschrijvingen voor de komende
avondvierdaagse weer te rubriceren en in lijsten te zetten. En het resultaat mag er zijn!!
Dit jaar lopen maar liefst 501 kinderen en ouders mee en dat is een absoluut record!!!
We wensen iedereen een heel gezellige vierdaagse toe met fraai wandelweer!
Natuurlijk zal Burgst ook deze keer aan de kant te vinden zijn om alle lopers aan te moedigen en de
kinderen te voorzien van wat lekkers! Voor het laatste bedanken we graag de OC die hier geld voor
beschikbaar heeft gesteld.

Ook hopen we dat zoveel mogelijk lopers zich willen laten sponsoren om geld op te halen voor het
jubileum! Er zijn sponsorformulieren uitgedeeld aan de lopers, wilt u er meer hebben dan zijn ze op
school te krijgen.
Natuurlijk worden er tijdig schoolshirts uitgedeeld zodat de groep wandelaars weer voor een deel
“geel gekleurd” is!

WORKSHOPS
Voor de workshops op donderdag 30 augustus hebben we nog best
veel mensen nodig! Wilt u eens daarover nadenken? U hoeft geen
“topkunstenaar” te zijn of verschrikkelijk goed in iets. De bedoeling
is dat de kinderen intekenen op een onderwerp dat ze leuk vinden
om te doen. Met elkaar wordt er dan 45 minuten aan een
onderwerp gewerkt. Daarna is het de bedoeling dat de kinderen
doorschuiven naar een volgende workshop.
Wilt u een workshop verzorgen of wilt u mee komen helpen??
Dan horen we dat graag.
Onderwerpen zijn er genoeg:
• muziek
• koken
• yoga
• sportonderdeel
• fotograferen
• video maken
• handvaardigheid (dat is natuurlijk héél breed!)
• boetseren
• schilderen
• dansen / ballet
• poppenkastpop maken
• schminken
• theater
• enz….
Aan de Heksenketel die vorige week op papier mee naar huis is gegeven zit een aanmeldstrook.
We hopen op vele aanmeldingen voor deze erg leuke activiteit!
Op deze strook kunt u ook aangeven als u mee zou willen helpen.
Ook extra ideeën zijn natuurlijk van harte welkom!!

SPORTDAGEN
De sportdagen zijn weer voorbij! Niet iedereen had helaas geluk… De kleuters moesten nadat ook
de reservedag in nattigheid was opgegaan hun
sportdag in het klein op school in de speelzaal doen.
Maar dat was ook erg leuk!!
De
groepen 34 hadden
een zonovergoten
sportdag
op het veld
bij de
Texashoeve. Geholpen door ouders en een groep

sportstudenten vanuit OSHB was dat een geweldig
succes! Dat was ook zo voor de groepen 5 t/m 8 die
dit jaar weer op het sportterrein van
Atletiekvereniging Sprint terecht konden hoewel dat
nog niet helemaal klaar was. Ook zij werden geholpen
door ouders en studenten via OSHB. Sprint ligt niet
meteen naast de deur en het vervoer heen en terug is
wel eens een kritiekpunt. We realiseren ons dat wel
maar we moeten daar ook tegen afwegen dat de
meeste kinderen het geweldig vinden! Een prachtige,
professionele atletiekbaan van 400 meter is natuurlijk
veel leuker om overheen te rennen dan over een grasveld. Sportonderdelen als hordelopen,
hoogspringen en verspringen kunnen niet plaatsvinden als we niet naar Sprint gaan, dit in verband
met de veiligheid. Vallen is nooit leuk maar de kans op blessures is op een rubber baan en met
gebruikmaking van een echte verspringbak en een dik springkussen vele malen kleiner en dit soort
zaken moeten we meewegen in de besluitvorming.

SCHOOLKAMP
Jazeker, het is bijna zover!!! Onze 76 groep 8 kinderen staan al te popelen om van 11 – 15 juni met
elkaar op schoolkamp te gaan! Dit jaar blijven we na ruim 20 jaar in Zuid-Limburg geweest te zijn
eens in ons eigen Brabant en wel op Kampeerboerderij W’tjewel in Eersel.
(website: www.wtjewel.nl). We hopen hier in de fraaie omgeving een leuk afscheidskamp te
organiseren voor de kinderen!

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2012 – 2013
Inmiddels is het vakantierooster voor volgend jaar compleet geworden, we melden het hier
nogmaals. Let u er op dat er enkele kleine details gewijzigd zijn, dus graag het onderstaande
rooster aanhouden. De zomervakantie 2013 en de studiedagen zijn inmiddels bekend.
In Heksenketel nr. 10 staat dat iedereen vrij is op de vrijdagmiddag van Goede Vrijdag. Dat is niet
juist, dan zijn alleen zoals gebruikelijk de groepen 1-4 vrij. Ook staat er dat op 6 december alleen de
ochtend vrij is. Dat is veranderd, die hele dag is een studiedag voor het team geworden zodat de
kinderen de hele dag vrij zijn.
Vakanties:
Herfstvakantie 2012
Kerstvakantie 2012-2013
Voorjaarsvakantie 2013
e
2 Paasdag 2013
Meivakantie 2013
Hemelvaartweek 2013
e
2 Pinksterdag 2013
Zomervakantie 2013
Vrije (mid)dagen:
Vrijdagmiddag voor Herfstvak.
Dag na Sinterklaas (studiedag)
Donderdagmiddag voor Kerst
Vrijdagmiddag voor Kerstvak.
Vrijdagmiddag voor Carnaval
Vrijdagmiddag voor Zomervak.
Studiedagen:

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 01-07 t/m vr 09-08

vr 12-10-2012
do 06-12-2012
do 20-12-2012 (= compensatiemiddag Kerstviering ’s avonds)
vr 21-12-2012
vr 08-02-2013
vr 28-06-2013
woensdag 19-09-2012
donderdag 06-12-2012
woensdag 19-6-2013

NOG 4 WEKEN…
Na deze week resten ons nog slechts vier weken tot aan de vakantie.
Het is weer heel snel gegaan verzuchten velen en het is inderdaad alweer zomervakantie voor je het
weet.
We streven er naar om u spoedig te informeren over de nieuwe Groepsindeling. Dat is helaas nog
niet mogelijk vanwege personele veranderingen binnen de Stichting Nutsscholen.
Burgst heeft momenteel te veel personeel maar gelukkig groeien de Hoogakker, de Dirk van Veen en
onze nieuwe school in Teteringen waardoor er voldoende vacatureruimte is. De procedure om de
personele formatie goed af te wikkelen is nog niet voltooid zodat we nog even geduld moeten
vragen.
Op 4 juni komen de nieuwe kleuters ’s middags wennen. De oudste kleuters zijn die middag dan vrij.
De kinderen die tussen 1 juni en de laatste vakantiedag 4 jaar worden nodigen we allemaal tegelijk
hiervoor uit. Op 19 juni is de tweede wenmiddag en tegelijk “doorschuifmiddag” voor alle kinderen.
Dan zitten ze in de samenstelling en bij de leerkracht(en) van het nieuwe jaar.
Op woensdag 20 juni is het team de hele dag bezig om alle kinderen door te spreken met de nieuwe
leerkracht. Dat betekent dat we in het nieuwe jaar goed kunnen starten en dat alle noodzakelijke
informatie correct is overgedragen naar de opvolger(s). We gebruiken daarvoor ons
Leerlingvolgsysteem en het dit jaar ontwikkelde Groepsoverzicht vanuit de visie Handelings Gericht
Werken (HGW). Daarmee is het voor leerkrachten mogelijk de hele groep in kaart te hebben en zicht
te hebben op factoren die het leren stimuleren of bemoeilijken. Met die kennis kunnen leerkrachten
een groepsplan op gaan stellen waaruit gaat blijken welke onderwijskundige handelingen wel of niet
ingezet kunnen worden. Zo optimaal mogelijk onderwijs dus voor een specifieke groep kinderen.
Let u er op dat alle kinderen op woensdag 20 juni vrij zijn?
Op vrijdag 29 juni start de zomervakantie voor iedereen om 12.00 uur.
Traditiegetrouw zorgt de OC weer voor de komst van een echte ijscowagen op beide locaties om ijs
uit te delen aan alle kinderen!
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PODIUM BLOOS
Bij deze Heksenketel vindt u in de mail een apart PDF-bestand met informatie over Podium Bloos.

