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LASERPENNEN
Vanmorgen is er bij onze locatie Kroeten een incident geweest met een zg. laserpen.
Daarbij is een ouder van onze school betrokken. Deze mevrouw werd vanmorgen door een laserpen
in haar oog geschenen en moest zich onder doktersbehandeling stellen. Op dit moment is nog niet
duidelijk wat de gevolgen zijn of dat het met een sisser afloopt.
Voor ons is het in ieder geval de aanleiding dat we vanaf heden absoluut geen laserpennen meer op
school willen zien. Ten eerste kun je er niets mee op school, behalve verkeerd gebruiken en ten
tweede kunnen wij als school niet beoordelen of de laserpen tot de veilige of de gevaarlijke soort
behoort. Wij willen hier uiteraard verder geen risico’s mee lopen.
We verzoeken u dan ook om er op toe te zien, dat uw kind ze niet meer meeneemt. Op school zijn ze
vanaf nu verboden en zullen per direct in beslag worden genomen.

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

JUBILEUMBALLONNEN
Zoals iedereen nog wel weet hebben we ter afsluiting van ons Jubileumfeest op vrijdag 31 augustus
allemaal een ballon opgelaten. Al snel druppelden de eerste kaartjes binnen, de laatste kwam begin
deze week. We nemen aan dat er nu geen meer komen dus tijd om een lijstje in de Heksenketel te
zetten. De kinderen van Kroeten hadden daarbij het meeste geluk, hun ballonnen kwamen het
verst! (Hieronder in het blauw de kinderen van Kroeten, rood is Groene Hil)
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nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
19

wie?
Emma Netten (Brigitte/Audrey)
Tim Hubers van Assenraad(Hanna/Masja)
Zilver van de Ven(Minke/Marielle)
Jamie van Zalen(Brechtje)
Benice Gijsen(Gerdy)
Rayan Masrour (groep Chantal/Anjo)
Joss Ruedisueli (Nancy)
Alisha Heeren (156SF)
Evy de Jong (Geeke)
Yorrick Matthijsen (Geeke)
Owan Torsy (Elsje)
Tamar, Luc, Annabel, Megan, Cass, Rosa,
juf Linda en Milan Meusen

Waar?
Braucourt, Frankrijk
Vaux la Blaise, Frankrijk
Marche-en-Famenne, Belgie
Champlon, Belgie
Amay, Belgie
Emines la Bruyère (Ardennen)
Narchin, Belgie
Sint Truiden, België
Kortenaken, Belgie
Schaffen-Diest, België
Meerhout, België
Burgstsedreef, Nederland

Kilometer
400
370
200
200
160
155
150
144
100
95
75
60 meter

Gefeliciteerd allemaal met dit leuke resultaat!!

SINTERKLAASFEEST
Op 17 november komt Sinterklaas in Nederland aan.
Op 19 november starten de activiteiten in de groepen.
Voor ouders zijn de volgende punten belangrijk om te weten:
• Onze school zal aansluiten bij het thema van het Sinterklaasjournaal, dat u thuis ook kunt
volgen.
• Op 21 én 29 november mogen de kinderen hun schoen zetten.
• Op woensdag 5 december komt de Sint op school. De kinderen hoeven die ochtend geen
fruit of drinken mee te nemen.
• De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maken voor elkaar een surprise van € 3,-. Deze mag pas
op 5 december meegenomen worden.
• De Sint brengt op 5 december een groepscadeau in de groepen 5 t/m 8.
• Op woensdag 5 december om 12.15 uur heeft u met uw kind de gelegenheid om de
goedheiligman op het middenbouwplein de hand te schudden.
De Sintcommissie, Nathalie, Silvie en Saskia
Tot slot: We attenderen u er op dat alle kinderen op 6 december vrij zijn!

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
NBS Burgst heeft een Medezeggenschapsraad (MR) die maandelijks overleg voert met het
managementteam van Burgst. Recent kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
het schoolplan, douchen na de gym, hoe om te gaan met culturele uitingen, toelaatbare kleding en
toelaatbaar gedrag, werklast van de leerkrachten, verstrekking van schoolartikelen, omgang met
formatiekrimp en de overblijfregeling.
De MR voert dit overleg namens de ouders en leerkrachten. Daarom horen we graag uw mening.
U vindt ons op Kroeten: Masja de Pender (juf groep 8), Audrey Dankers (juf groep 3), Mariëlle v.d
Heijden (ouder van Anne in groep 8)
Op de Groene Hil: Ellen Schellekens (juf groep 8), Anjo Schaerlaeckens (juf groep 3), Carin Smit
(ouder van Bas in groep 8 en Daan in groep 5), Michel van Ham (ouder van Lotte in groep 6) en Pier
Schipmölder (ouder van Cas in groep 4 en Eveline in groep 2).
De notulen van de MR vergadering kunt u vinden op de website van de school onder "downloads".
Via de Heksenketel houden we u op de hoogte.
Ook kunt u ons bereiken op onze e-mail:mrburgst@gmail.com.
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BEZOEK INSPECTIE
Afgelopen dinsdag hadden wij de schoolinspectie de hele dag op bezoek.
Dit bezoek was in het kader van het vierjaarlijks onderzoek wat op alle scholen wordt afgenomen.
Elk jaar moet de school een aantal documenten waaronder de Schoolgids en de onderwijskundige
verbeterpunten voorleggen aan de inspectie. Als de inspectie na controle geen aanleiding ziet om de
school (extra) te bezoeken gebeurt dat ook niet en blijft het daarbij.
Maar éénmaal in de vier jaar volgt er altijd een bezoek op school waarbij de inspecteur in detail wil
zien waar wij aan werken en of het in de school gestelde vertrouwen terecht is gebleken.
Dinsdag ontvingen wij mevr. drs. Rodes van de inspecie en zij is op een zeer gedetailleerde manier
met ons in gesprek gegaan over allerlei schoolzaken.
We zijn gestart met een gesprek waarbij de directeur, locatieleiders en intern begeleider aanwezig
waren. Daarna werd de leerlingadministratie bekeken en met name de leerlingenzorg. De
inspecteur wilde vervolgens zien of op papier staande handelingsplannen ook daadwerkelijk in de
klas zichtbaar waren. Met andere woorden: voert de school uit wat er op papier staat?
Daartoe werden in een aantal klassen bezoeken gebracht.
Daarna volgde een uitgebreid gesprek over Kwaliteitszorg waarbij de school moest aantonen hoe zij
tegen kwaliteit aankijkt, de eigen kwaliteit beoordeelt, op schrift zet, verbetert en evalueert.
Daarbij is van belang of de school in staat is de onderwijs-opbrengsten op een niveau te brengen wat
op grond van de kenmerken van onze leerlingen verwacht mag worden. Ook werd gevraagd naar de
effectiviteit van de leertijd. Hoeveel tijd wordt er aan bepaalde vakken besteed en op welke
manieren gebeurt dat? Na de lunch was het Zorgteam aan de beurt. Zij hadden een gesprek over de
leerlingzorg op Burgst. Hoe is die georganiseerd en op welke manier worden zaken vormgegeven en
vastgelegd? Tot slot was er op het einde van de dag een afsluitend gesprek met het
managementteam, aangevuld met de algemeen directeur van de Stichting, dhr. drs. B. Sanders.
De inspecteur gaf aan dat ze enthousiast was over de wijze waarop de leerkrachten met de kinderen
werken. Ook de leerlingenzorg zit goed in elkaar waarbij er niet alleen aandacht is gezien voor
kinderen die op bepaalde gebieden uitvallen maar óók voor de kinderen die (zeer) goed scoren.
De school is op vele fronten in beweging en wil zich verder ontwikkelen. Dat bleek ook uit alle
stukken die gedurende de dag zijn doorgenomen. Er wordt op een zorgvuldige en gedegen manier
geregistreerd. Alle verbeteractiviteiten zijn beschreven, wel vond de inspecteur dat de samenhang
tussen al die punten niet altijd voldoende helder terug te vinden was. We zouden beter kunnen
aangeven waar we met welk resultaat op een bepaald moment willen zijn.
Wij (MT en team) weten dat zelf wel, maar als er morgen een ander MT zit, kunnen nieuwe mensen
dan vanuit de voorliggende stukken direct verder, was de vraag van de inspectie.
Op dit laatste onderdeel scoorden we helaas nog niet voldoende maar op alle andere punten
gelukkig wel! Dat betekende dat de inspectie het vertrouwen in Burgst opnieuw heeft kunnen
vaststellen en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Over 4-6 weken volgt er een uitgebreid rapport,
we zullen dat na ontvangst in de Heksenketel publiceren.

ONTRUIMINGSOEFENINGEN
Op onze beide locaties zijn in de afgelopen periode weer ontruimingsoefeningen gehouden.
Kroeten was op 11 oktober aan de beurt, op de Groene Hil was dat vandaag, 25 oktober.
De ontruimingen op Kroeten verlopen iets ingewikkelder omdat daar altijd het
complete gebouw, dus Burgst, Kinderopvang Dolfijn én de gymzaal bij een
ontruiming betrokken zijn.
Er ontstond “brand” in een papieropslag waarna het gebouw ontruimd werd.
Deze oefening verliep prima en de BHV-ploegen van Burgst en Kober hebben
goed samengewerkt.
Vanmiddag ontstond er op de Groene Hil ook “brand” in de serverruimte. Er was een flinke
rookontwikkeling maar…. de brandmelder die daar hangt merkte er niets van en bleef stil. Dat was
dus goed om meteen op te merken, morgen komt Cofely hem meteen nakijken.
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Dus maar handmatig een alarm gemaakt en dat werkte gelukkig! De sirenes gingen af en binnen 5
minuten stonden alle kinderen buiten. Ook hier een geslaagde oefening!
Op beide locaties valt gelukkig op dat de kinderen het specifieke geluid van de ontruimingssirene
goed kennen en goed weten wat er dan van hen verwacht wordt. Daardoor verloopt alles snel en
zijn de gebouwen in korte tijd helemaal leeg!

LOCATIE DONKSLAGEN
Het is alweer 3 jaar geleden dat Burgst de locatie Donkslagen heeft gesloten.
Wij zaten daar in 4 schoolwoningen. Die waren eigendom van de gemeente Breda en zijn inmiddels
opgeknapt en (bijna allemaal) verkocht.
Eén van deze woningen, Donkslagen 34, is gekocht door één van onze ouders en dat is natuurlijk erg
leuk! Het is de fam. Rosbak waarvan moeder Nelia haar bedrijf heeft gevestigd in de speelzaal. En ja,
één van de kinderen heeft van het kantoor van meneer Paul nu een prachtige slaapkamer gemaakt!
Normaal drukken we geen reclame af in de Heksenketel maar voor deze bijzondere situatie en
gelegenheid maken we een uitzondering.
Iedereen die het leuk vindt kan zo nog eens een kijkje gaan nemen!

Eindelijk is het dan zover en ben ik heel trots en blij om je hierbij uit te nodigen
om het glas te heffen op ons nieuwe adres in Breda waar ik vanuit de voormalige
speelzaal van NBS Burgst mijn atelier ga openen op:
VRIJDAG 2 NOVEMBER 2012 van 15.00 tot 20.00 uur
Lukt het niet om hierbij aanwezig te zijn dan heb je van maandag 5 t/m vrijdag 9
november 2012 de gelegenheid om een kijkje te nemen tijdens de 'open atelier
week' van 9.00 tot 17.00uur.
Kom gezellig langs en breng gerust iemand mee, je bent van harte welkom!
Groetjes en tot snel!
Nelia Rosbak
Nelia Bags & Things
Donkslagen 34A, 4823 KE Breda
06-41349653
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= = = = = = ingezonden = = = = = =

Zorg gebundeld op
Hambroeklaan1

Open Dag: Zaterdag 27 okt
Vrijblijvende (gratis) screenings, testen en workshops bij:
Logopedie de Witte, Diëtistenpraktijk Dieetstyle, Heilbron Coaching en
Mama in Vorm
Hambroeklaan 1, Breda, eerste etage van 10:00 tot 14:00 uur
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