Ouderblad “De Heksenketel” van Nutsbasisschool Burgst.

Jaargang 24 nummer 01

08 aug. 2013

NIEUW SCHOOLJAAR !!
Beste ouders, lieve kinderen!
Het is na 6 snelle weken alweer zover!
Het nieuwe schooljaar gaat maandag beginnen.
Wij zijn deze week al bezig geweest om de klassen gezellig en startklaar in te richten.
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en we hopen jullie allemaal weer te zien op
maandag 12 augustus voor de nieuwe start!
Team Burgst

INFORMATIE-AVONDEN
Zoals gebruikelijk houden we in het begin van het jaar een informatie-avond voor alle ouders.
U wordt dan uitgenodigd in de groep van uw kind om kennis te maken met de nieuwe leerkracht(en)
en om te horen wat er dit jaar allemaal op het programma staat.
De ouders van de kinderen in de groepen 7 krijgen daarnaast informatie over de procedure van de
komende advisering VO en de ouders van de kinderen in groep 8 horen alles over de komende
schoolkeus richting het VO.
Tot nu toe verdeelden we deze avond in drie delen; groepen 1-2, 3-4-5 en 6-7-8.
Voor ouders met één of twee kinderen ging dat zo wel maar wie méér kinderen heeft waarvan ook
nog een in groep 7 of 8 liep dit nogal eens vast, je kunt natuurlijk beiden maar op één plek tegelijk
zijn. Ouders moesten noodgedwongen kiezen en misten dan een bepaalde groep.
Dit jaar proberen we dit op verzoek van ouders op een andere manier:
•
•

Op donderdag 22 augustus is de informatie-avond voor de groepen 1-2 en de groepen 7.
Op maandag 26 augustus is het informatie-avond voor de groepen 3-4-5-6 en 8.

De starttijden zullen op beide avonden verschillend zijn zoals eerder gebruikelijk zodat ouders met
b.v. een kind in groep 5 en een kind in groep 8 naar beide momenten kunnen komen.
Wellicht is het genoemde probleem zo nog niet voor 100% opgelost maar we denken wel dat
verreweg de meeste ouders alle informatiemomenten voor hun kinderen kunnen bijwonen.
U ontvangt nog bericht over de tijden.
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VERJAARDAGEN KINDEREN
Met ingang van aanstaande maandag passen we ons beleid aan inzake de
verjaardagen van de kinderen. We constateren al langer dat jarige kinderen,
vergezeld van twee vriendjes, vaak erg lang de klas uit zijn. De les in alle
groepen wordt per jaar zeer vaak onderbroken doordat jarige kinderen binnen
komen waar elke leerkracht toch even aandacht aan moet geven.
Dit past niet binnen ons beleid inzake een effectieve besteding van lestijd,
daarom passen we dit als volgt aan:
• Kinderen die jarig zijn worden in de eigen klas gefeliciteerd. Wie dat wil mag natuurlijk
trakteren!
• Wie dat graag wil, mag een verjaardagskaart (via de eigen leerkracht), in de teamkamer
leggen, desgewenst met een traktatie voor andere teamleden. In de loop van de dag kunnen
alle leerkrachten een felicitatie op de kaart schrijven. De jarige haalt de kaart na schooltijd op.
De rondgang langs de klassen komt hiermee dus te vervallen.

GOUDEN WEKEN
Voor het tweede jaar starten wij het schooljaar weer met de “Gouden Weken”.
Uit onderzoek is gebleken dat de eerste weken van een schooljaar cruciaal zijn voor het hele verdere
verloop in dat jaar. Als een leerkracht er niet in slaagt om in de eerste weken een groep kinderen
zodanig te vormen dat zij op een positieve manier met elkaar kunnen omgaan en samenwerken dan
zal dit het hele schooljaar merkbaar blijven. De sfeer kan dan bijvoorbeeld minder goed zijn, vaker
ruzie, minder kunnen verdragen van elkaar, e.d.
Uit dit onderzoek blijkt ook dat dit net zo belangrijk is bij kinderen die al bij elkaar in de klas zaten.
“Die kennen elkaar toch al?”, zult u wellicht vragen. Dat is zo maar toch blijkt dat bepaalde
verbanden en relaties tussen kinderen gedurende 6 weken vakantie vervagen.
Daarom is het ook voor groepen kinderen die al bij elkaar zaten belangrijk de onderlinge
verhoudingen weer opnieuw op de kaart te zetten. De leerkrachten doen dit door in de eerste
weken geregeld korte “energizers” in te zetten. Kleine spelvormen die vaak maar één tot enkele
minuten duren en waarin de kinderen meer over elkaar te weten komen, elkaar (opnieuw) leren
kennen, leren samenwerken, leren conflicten te bespreken en op te lossen, enz.
Na zo’n vier weken moet dit als resultaat hebben dat de kinderen in een groep een positief gevoel
naar elkaar hebben. Het blijkt dat een groep daar dan de rest van het jaar plezier aan heeft.
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- - - - - ingezonden - - - - -

OVERBLIJFTARIEVEN
Van KOBER ontvingen wij de tarieven voor het overblijven in 2013 – 2014 die we hierbij publiceren:
Overblijftarieven 2013 – 2014
School
Vast tarief
was
wordt
Burgst – Groene Hil
€ 2,30 € 2,20
Burgst - Kroeten
€ 2,89 € 2,89

Flexibel tarief
was
wordt
€ 2,70
€ 2,70
€ 3,40
€ 3,40

* tarief wordt lager
*tarief blijft gehandhaafd

Opmerkingen:
• Onder meer door een betere beheersing van de (eigen) administratie, meer ouders op vaste
tarieven en daardoor een betere formatieplanning en minder overhead kunnen we de
overblijftarieven komend schooljaar verlagen.
• We gaan hierbij uit van een gelijke bezetting pedagogisch medewerkers versus vrijwilligers ten
opzicht van het vorige schooljaar.
• Op Kroeten ligt het overblijftarief hoger dan op de Groene Hil omdat op Kroeten méér
pedagogische medewerkers moeten worden ingezet wat duurder is.
• Daarnaast zullen de ouders in hun maandfactuur nogmaals een verlaging/verbetering ervaren
omdat we volgend schooljaar uit willen gaan van het laagst aantal weken per schooljaar. Zoals
toegelicht ontvangen de ouders nu een creditfactuur als ze van overblijfdagen wisselen. Dat
geeft verwarring. De ervaring bij Dirk van Veen leert dat eenvoud en solidariteit duidelijker is
voor de ouders.
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