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BERICHT VAN DE OUDERCOMMISSIE
Beste ouders.
In de tweede week van het nieuwe schooljaar heeft u via uw kind een brief ontvangen van de
oudercommissie. In deze brief wordt aan u gevraagd om een financiële bijdrage te leveren aan de
oudercommissie. Vele ouders hebben al gehoor gegeven en € 12,50 op rekeningnummer 890412
gestort t.n.v. Nutsscholen Breda oudercie Burgst. De volgende activiteiten die voor de
oudercommissie op de agenda staan is het sinterklaasfeest en het Kerstfeest. We hopen dan ook dat
u uw bijdrage stort zodat wij samen met de teamleden van Burgst er twee mooie feesten van mogen
maken. Uw bijdrage kan niet worden gemist!
Namens de penningmeester van de oudercommissie
Caroline Kremer

MAILADRES CORRECT ?
Het komt geregeld voor dat wij van ouders horen dat ze geen schoolmail ontvangen.
Soms blijkt een adres verkeerd in ons systeem te staan maar het gebeurt ook vaak dat mailboxen vol
zijn (met name bij Hotmail- en Gmailadressen is dat vaak zo) of dat adressen zijn gewijzigd.
Het kost voor ons veel tijd om teruggekomen mail allemaal te traceren en de betreffende ouders op
te zoeken. We vragen uw begrip hiervoor en we verzoeken u om zelf steeds te controleren of uw
mailadres nog in orde is. Ontvangt u niets dan kunt u dit bericht natuurlijk ook niet lezen maar u kunt
vanuit de Jaarkalender zien wanneer er b.v. een Heksenketel moet komen. Is die er op
vrijdagnamiddag nog niet dan is er wat aan de hand.
Verandert uw adres? Wilt u dan een (mail)bericht naar school en naar de leerkracht van uw kind
sturen zodat wij dit kunnen aanpassen? ( p.duijvelaar@nbsburgst.nl).
Wij mailen langs twee verschillende wegen naar u:
1. Via “Schoolbericht [noreply@parnassys.net]”: Dit is mail vanuit ons adminstratiesysteem
Parnassys. Hierbij wordt centrale mail gestuurd naar alle mailadressen of bepaalde groepen.
Hebben beide ouders hetzelfde mailadres en/of heeft u meerdere kinderen op Burgst dan
filtert Parnassys dat er uit zodat u één bericht ontvangt. Zijn er twee adressen binnen één
gezin dan ontvangen beide adressen de gestuurde post.
2. Via een maillijst in Outlook die elke leerkracht heeft om de ouders te mailen. Deze maillijst
staat geheel los van de eerste vanuit Parnassys.
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JAARKALENDER
Als het goed is hebben alle gezinnen de nieuwe Jaarkalender nu ontvangen!
Dit jaar is deze ontworpen door één van onze ouders mevr. Annelies Diks van Zoolies.
We zijn er altijd blij mee als we zoiets vanuit de beroepssituatie van ouders kunnen doen omdat in
dit geval het inhuren van een geheel extern bureau helaas financieel onmogelijk is. Mede hierdoor
was het mogelijk om weer terug te gaan naar een A4 uitgave die u gemakkelijk op een goed zichtbare
plaats kunt ophangen en er zelf ook nog iets in kunt noteren. We weten intussen dat het kleinste
kamertje en de keuken de meest favoriete plekken zijn!
Ook de komende nieuwe Rapportmap die de blauwe map zal gaan vervangen is door Annelies Diks
gemaakt.
Door onverwachte omstandigheden en door het Jubileum was de kalender later klaar dan de
bedoeling was. We proberen dat het volgend jaar weer te verbeteren en de kalender op de eerste
schooldag mee te geven. Ook staat naar aanleiding van tips van enkele ouders genoteerd dat we in
één van de laatste Heksenketels van dit schooljaar alvast enkele data geven die al snel in het nieuwe
jaar belangrijk zijn zoals de informatieavond.
Heeft u géén kalender?? Dan graag een berichtje naar de leerkracht van uw kind.

GOUDEN WEKEN
De Gouden Kanjergroepen van Burgst!
In de eerste Heksenketel van dit jaar heeft u kunnen lezen dat we hard
hebben gewerkt aan de groepsvorming in de klassen. Alle
leerkrachten zijn enthousiast aan de slag gegaan met allerlei
energizers en oefeningen om de groepsvorming en de normen en
waarden zo positief mogelijk te stimuleren.
In deze en ook de volgende Heksenketel leest u waarom de kinderen
en leerkrachten hun groep een echte Gouden Kanjergroep vinden!
Groep 3 juf Patricia Kroeten:
Wij kunnen nu al supergoed samenwerken bij het kanjeren. Hoe doen we dat? Als echte gouden
kanjers zorgen we ervoor dat iedereen mee mag doen en niemand alleen is.
Groep 6 juf Susan en juf Delsey Kroeten:
Onze groep is een gouden kanjergroep omdat:
- We elkaar helpen bij het werken of als er iemand pijn heeft
- We goed met elkaar kunnen spelen
- We ruzies zelf kunnen uitpraten
- We eerlijk zijn
- We elkaar vertrouwen want we kunnen geheimen bewaren
- We elkaar goede complimenten geven en dat vaak doen. De complimenten bewaren we in
een doosje.
Groep 6 juf Saskia en juf Sandra Groene Hil:
Onze groep is een Gouden Kanjer Groep, omdat wij als combigroep toch één geheel zijn in plaats van
twee aparte groepen!
Groep 1-2 juf Gerdy Kroeten:
We zijn al goed bezig geweest met kanjeroefeningetjes. Met veel plezier bij de kleuters!
Opmerkingen die ik nu geregeld hoor:
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- Juf het was gezellig
- Juf je hebt niet gemopperd
- We hebben veel gedaan
- Niemand heeft ruzie gemaakt.
Dit zijn uitspraken die passen bij een gouden kleuterkanjergroep!
Groep 7 juf Linda, Nicole en Yvonne Groene Hil:
Wij zijn een gouden kanjer groep omdat:
We goed kunnen samenwerken, zowel tijdens schoolwerk als tijdens het buitenspelen omdat wij
elkaar vertrouwen, goed naar elkaar kunnen luisteren, niemand zielig doet of de baas speelt en we
sluiten niemand buiten. We proberen onze problemen met elkaar op te lossen en dit lukt al
regelmatig! De juffen helpen ons ook mee.
Groep 3 juf Audrey en Brigitte Kroeten:
De kinderen hadden een heleboel redenen waarom wij de Gouden Kanjergroep zijn!
Uiteindelijk hebben we er een gekozen:
Wij leren samen lezen en schrijven
En helpen elkaar daarbij!
Groep 1-2 juf Maike Kroeten:
De kleuters vinden onze groep een gouden kanjergroep omdat:
• De kleuters de nieuwkomertjes helpen bij het wennen.
• Ze troosten wanneer iemand pijn of verdriet heeft.
• Ze “geven lief, want dan krijg je lief terug”
Groep 4 Juf Brechtje Kroeten:

Groep 8 meneer Ed Groene Hil:
Gouden weken met een gouden groep! We gaan voor goud in groep 8. Het is weer even zoeken naar
je eigen plek binnen de groep, maar ook de leerlingen van meneer Ed en Paul hebben al genoten van
gouden momenten. Zo zeer zelfs dat bij een meditatieve ontspanningsoefening in de gymzaal één
van de jongens in slaap is gevallen.
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Groep 3 Juf Anjo en Chantal:
Wij zijn een kanjergroep omdat we proberen steeds een witte pet op te zetten. Iedereen mag
meespelen en we kunnen elkaar vertrouwen.
Groep 1-2 juf Minke en Marielle:
Onze groep is een gouden Kanjergroep omdat we leuke dingen hebben gedaan. Zo hebben we met
een prop gegooid om elkaars namen te leren. We hebben tijdens een verhaaltje dat werd
voorgelezen door de juf op de grond gelegen en zo geluisterd en daarna hebben we erover gepraat.
Dat was leuk!We mochten zelf ons maatje zoeken. De petten van de Kanjer kennen we al en we
kunnen er zelf al vertellen wat we doen als we een zwarte, rode of gele pet op hebben.

STUDIEDAG
Gisteren was het zoals u weet, studiedag voor het team van Burgst.
In de ochtend zijn we onder leiding van een specialist op dat gebied, bezig geweest met het
Handelings Gericht Werken (HGW). Hierbij leren de leerkrachten hoe zij hun groep in kaart moeten
brengen en hoe zij het onderwijs zodanig kunnen inrichten dat dit zo optimaal mogelijk is voor alle
kinderen. ’s Middags is het nieuwe rapport gepresenteerd. Over enkele maanden ontvangt u dit
nieuwe rapport in een vernieuwde rapportmap. Het nieuwe rapport zal vanuit ons
leerlingvolgsysteem in Parnassys geproduceerd worden. We gaan er van uit dat een aantal nadelen
in ons huidige rapport straks tot het verleden zullen behoren. U ontvangt hier in de komende tijd
nadere informatie over.

- - - - - - INGEZONDEN ARTIKELEN - - - - - - -

KOBER KINDERLUNCH
Kober kinderlunch heeft u recent op de hoogte gesteld van de nieuwe manier van administreren van
het overblijven op de school van uw kind(eren) en de bijbehorende vaste en flexibele tarieven.
Met ons dienstenpakket willen we ouders die hun kinderen laten overblijven op vaste dagen een
voordeel bieden. Uit reacties op het informatiepakket blijkt dat het aantal roostervrije dagen
(dagen waarop er geen overblijven is) per school verschilt. Ook zijn er scholen waarbij de roostervrije
dagen veelal op dezelfde dag vallen (bijvoorbeeld altijd op donderdag). Hierdoor heeft Kober
kinderlunch besloten dat we per school gaan inzoomen op hoeveel dagen er overgebleven wordt per
schooldag (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).
We willen laten weten dat wij per school het maandbedrag van vaste dagen opnieuw gaan
berekenen en dit zo nodig gaan aanpassen, zodat het afnemen van vaste dagen wel degelijk het
beoogde voordeel oplevert. We gaan u hierover zo spoedig mogelijk informeren. Indien het
aanmeldingsformulier reeds bij ons ingeleverd is, zullen wij dit automatisch in ons systeem
aanpassen. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande uw keuze willen wijzigen dan is dat mogelijk
door het sturen van een e-mail naar administratieoverblijven@kober.nl.
Daarnaast kunnen wij u mededelen dat ouders die kiezen voor vaste dagen én incidenteel een dag
willen ruilen dat dit binnen 1 week mogelijk is. U dient dit dan door te geven aan de
overblijfcoördinator.
Met vriendelijke groeten,
Kober kinderlunch
Let u er op dat u gezien de nieuwe situatie OPNIEUW moet aanmelden middels het formulier dat
bij de brief zit die eerder is meegegeven.
Wilt u dit aanmeldingsformulier z.s.m. inleveren op school ?
(Heeft u geen formulier meer? Dan graag een berichtje naar de betreffende overblijfcoördinator.)
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'Luister 's naar me'
Dit is het thema voor de Week van de Opvoeding 2012. De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en
uitwisseling. De week zorgt voor positieve aandacht voor opvoeden. Naar elkaar luisteren is daarbij heel
belangrijk. Juist daarom past het thema heel goed bij de Week van de Opvoeding.
Luisteren: de hele dag door
Je luistert als vader of moeder eigenlijk de hele dag door. ’s Ochtends vroeg luister je naar de kinderen. Vaak
hebben ze goede zin, maar soms willen ze ook wel eens niet zo goed luisteren, en moet je ze aansporen om op
te schieten voor de kinderopvang of voor school.
’s Avonds aan tafel schenk je aandacht aan de verhalen van iedereen. Vlak voor het slapen gaan lees je de
kleinste nog even een verhaaltje voor. Daarna kijk je nog even om de hoek bij je dochter die bezig is met haar
spreekbeurt, voor groep 7. Even checken of je ergens mee kunt helpen. Goed luisteren bevordert de interactie
en contact met je kind en stimuleert ook het praten bij je kind.
Neem u ook de tijd om echt te luisteren naar uw kind, of vindt u dat uw kind niet wil luisteren?
Onze school-CJGer Irma Dalinghaus verzorgt samen met Ans v.d. Borst van de GGD een inloopochtend over
dit thema voor ouders van kinderen uit de groepen 1 t/m 4.
Op maandagochtend 1 oktober van 08.45 – 09.45 uur op Kroeten en op vrijdag 5 oktober van 08.45 – 09.45
uur op de Groene Hil.
Om een idee te hebben hoeveel ouders belangstelling hebben voor deze ochtend graag onderstaande reactie
vóór 27 september sturen naar Marijke van Eil (Intern Begeleider van Burgst): m.veil@nbsburgst.nl

Naam: ……………………………………………………..
Ik kom met ……personen naar de inloopochtend op Kroeten
Óf:
Ik kom met ……personen naar de inloopochtend op de Groene Hil
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BRANDWONDENSTICHTING
Van 7 t/m 13 oktober 2012 is de landelijke collecte voor de
Nederlandse Brandwonden Stichting

De voorbereidingen voor de collecte van 2012 zijn inmiddels alweer in volle
gang! Dit jaar zal de collecte voor de Nederlandse Brandwonden Stichting
van 7 t/m 13 oktober 2012 worden gehouden. We streven ernaar net als
voorgaande jaren weer een fantastische collecte te gaan houden.
De Brandwonden Stichting ontvangt geen subsidie en is dus volledig
afhankelijk van giften. Gelukkig kunnen ze elk jaar rekenen op de inzet van
veel vrijwillligers voor de landelijke collecte. Vooral dankzij hen kan de
stichting haar werk doen. Tijdens de jaarlijkse collecte trekken meer dan
65.000 vrijwilligers de Nederlandse straten in met een verzoek om een kleine
bijdrage. Dat verzoek is niet tegen dovemansoren gericht. De meesten
kennen en waarderen de stichting en geven gul.
Help ook mee!
De collecte is de grootste inkomstenbron van de Brandwonden Stichting. Met dat geld kan de strijd tegen littekens
worden blijven gevoerd. Een groot gedeelte van de collecte-opbrengst komt ten goede aan preventie
(voorlichting) en onderzoek, want voorkomen is beter dan genezen! Om hun goede werk voort te zetten en uit te
breiden, is het dus van belang dat de collecte gesteund blijft door vele vrijwilligers. En ook u kunt helpen! Voor
postcode gebied 4823 zijn wij nog op zoek naar collectanten!
Meld u nu aan als collectant en 'doneer' de Brandwonden Stichting een uurtje van uw tijd. Deze inzet wordt niet
alleen erg gewaardeerd, maar helpt ook direct de brandwondenslachtoffers.
Wilt u ons helpen met collecteren??
Wij zijn altijd nog op zoek naar collectanten, dus mocht u iemand weten die interesse heeft, dan vernemen wij dat
graag van u! Alvast bedankt voor de genomen moeite.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de collecte organisator mevrouw M. Hakvoort
(gmhakrem@kpnmail.nl) of met mevrouw C. Groot (chantalgroot@live.nl).

Ook nodige we u uit om onderstaande website te bezoeken:

https://vicinity.picsrv.net/w/1341/3aeff3c647bc716cd83f1cef6ffaf30d/0/0
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