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BESTE OUDERS
We zijn weer gestart in het nieuwe schooljaar!!
We wensen alle kinderen een leuk en succesvol schooljaar toe. Naast veel leren natuurlijk ook heel
veel plezier allemaal!
We hebben deze Heksenketel enkele dagen naar voren gehaald vanwege het feit dat er al heel
binnenkort zaken op de agenda staan. Ook herhalen we nogmaals enkele al eerder gepubliceerde
zaken zoals de vakantieregeling.
JAARKALENDER
Deze komt er snel aan maar er is helaas een kleine vertraging opgetreden. We verzorgen weer een
A5 boekje zoals in eerdere jaren wat u thuis gemakkelijk op kunt hangen.
Hieronder alvast enkele dingen voor de komende weken:

INFORMATIE-AVOND
Zoals ieder jaar nodigen de leerkrachten u uit in de nieuwe klas om nader kennis te maken met
elkaar en u te informeren over de leerstof en verdere gang van zaken.
We doen dit voor alle groepen op donderdag 23 augustus a.s.
Exacte tijden en programma hoort u nog, we hopen dat u deze avond hiervoor vrij kunt houden.

FOTO - FONS
Fons komt dit jaar eerder dan anders.
Hij is op maandag 20 augustus op de Groene Hil en op woensdag 22 augustus op Kroeten.
Het fotograferen gebeurt zoals gebruikelijk onder schooltijd. Er wordt dan een individuele foto en
een foto van de hele groep gemaakt.
Broertjes en zusjes die samen op de foto willen kunnen dat ’s middags na schooltijd doen.
Daar mogen natuurlijk ook broertjes/zusjes bij aansluiten die nog niet naar school gaan of al in het
VO zitten.

FLESSEN-ACTIE
Op beide locaties zijn de inzamelpunten inmiddels door velen gevonden!
We sparen nog even door!! Iedereen mag dus net als voor de vakantie
weer flessen meenemen en deponeren in de verzamelbak.
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VAKANTIES 2012 – 2013
De vakanties in Breda worden op basis van wettelijke voorschriften en een regionaal adviesrooster
vastgesteld. Naast dit rooster zijn er van overheidswege enkele vakanties bepaald, zoals de herfst- en
zomervakantie. Onze school sluit zich altijd aan bij deze adviesroosters, evenals de andere scholen in
de Haagse Beemden. Uiteraard rekenen we erop dat u uw vakanties plant aan de hand van deze
roosters (zie ook de tekst over buitengewoon verlof).
We adviseren u om goede nota van het onderstaande rooster te nemen inzake de vakantiedata.
Op diverse websites worden helaas nogal eens andere data gepubliceerd, dit werkt erg
verwarrend.

Vakanties 2012-2013
Herfstvakantie 2012
Kerstvakantie 2012-2013
Voorjaarsvakantie 2013
2e Paasdag 2013
Meivakantie 2013 (VO anders)
Hemelvaart 2013
2e Pinksterdag 2013
Zomervakantie 2013

ma 15-10 t/m vr 19-10
ma 24-12 t/m vr 04-01-2013
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 (aaneengesloten aan meiweek!)
ma 20-05-2013
ma 01-07 t/m vr 09-08

Verder zijn alle kinderen vrij:
Vrijdagmiddag Herfstvakantie
Dag na Sinterklaas
Donderdagmiddag
Vrijdagmiddag Kerstvakantie
Vrijdagmiddag Carnaval
Vrijdagmiddag Zomervakantie

vrijdag 12-10-2012
donderdag 06-12-2012 (is studiedag team)
donderdag 20-12-2012 (compensatietijd Kerstviering avond)
vrijdag 21-12-2012
vrijdag 08-02-2013 *)
vrijdag 28-06-2013

Studiedagen, kinderen zijn dan vrij:
woensdag 19 september 2012
donderdag 6 december 2012
woensdag 19 juni 2013
*) in de laatste HK stond 08-03 maar dat moet uiteraard februari zijn. Onze excuses.

JUBILEUM BURGST
Dank alvast aan alle ouders die zich al hebben opgegeven om te komen helpen!!
We komen al aardig in de richting maar er is nog wat meer hulp nodig met een accent op de vrijdag.
Dat is onze circusdag. De ouders die daarbij helpen vragen we om op donderdagavond te willen
komen voor de uitleg van hetgeen er op vrijdag gebeurt. Het belooft een heel leuke bijeenkomst +
circusdag te worden!! Het exacte programma volgt snel.
U kunt zich nog opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Tijdens de beide jubileumdagen zijn de schooltijden zoals anders maar op vrijdag 31 augustus vieren
we de hele schooldag feest. Dat geldt voor deze middag dan ook voor de groepen 1 t/m 4.

REÜNIE
De reünie voor alle oud-leerlingen is op vrijdagavond 31 augustus.
Er is een aanplakbiljet op het Heksenwiel te zien en er heeft een bericht in het Haagse Beemden
nieuws gestaan. Ook is er een pagina op Facebook. Iedereen mag natuurlijk zelf ook de reünie
bekend maken via een eigen social-media pagina. We hopen op vele belangstellenden!!
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GOUDEN WEKEN BURGST
Uit verschillend onderzoek blijkt dat het vooral in de eerste vier weken van een nieuw schooljaar erg
belangrijk is om op een juiste manier een groep kinderen te benaderen.
Na de zomervakantie vormt een groep zich namelijk min of meer opnieuw. De belevingstijd van de
vakantie is voor kinderen veel langer dan voor volwassenen. Natuurlijk zijn ze niet vergeten wie er
allemaal nog meer in de klas zitten maar het groepsproces begint min of meer opnieuw.
De groep ontwikkelt eigen normen (positief of negatief), en die normen worden doorgaans
aangegeven door kinderen die een sterke positie hebben of deze weten te verwerven.
Na enkele weken zijn de rollen in de klas verdeeld en zijn de normen vastgesteld.
Als de leerkracht er met de kinderen in slaagt om de fasen in de eerste drie weken positief af te
sluiten dan is de kans groot dat dit een groep oplevert die positief denkt en waarmee het goed
werken is.
De leerkrachten hebben afgelopen vrijdag op onze eerste teamvergadering, kennis gemaakt met het
model “Gouden Weken”.
Ze hebben allerlei technieken aangereikt gekregen die in de eerste weken gebruikt kunnen worden
om het groepsproces positief te stimuleren.
Daar horen een aantal “energizers” bij, korte (spel)oefeningen van enkele minuten waarbij kinderen
elkaar beter leren kennen. Ook de Kanjerregels maken hier deel van uit alsmede momenten van
samen leren waarbij de kinderen met elkaar moeten werken en elkaar moeten helpen.
We verwachten hier een positieve uitkomst van en we hopen dat het alle groepen op een positieve
manier ten goede zal komen!
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