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STUDIEDAG TEAM
Beste ouders;
In deze extra tussenuitgave van de Heksenketel berichten we u voor alle zekerheid dat wij op
donderdag 6 februari a.s. een studiedag hebben voor ons team.
Alle kinderen zijn dan vrij.

JONGSTE KLEUTERS VRIJ
In onze toetsperiode geven we steeds de jongste kleuters tweemaal een vrijdagochtend vrij.
Dit om het voor de leerkracht mogelijk te maken om met de oudste kleuters enkele toetsjes te
kunnen afnemen. Helaas stond dit niet in onze Jaarkalender zodat we er hier en daar wel ouders
mee overvielen. In juni hebben we nog een tweede toetsperiode.
De jongste kleuters zijn dan vrij op vrijdagochtend 6 en 13 juni.
Er is één uitzondering: Juf Maike op Kroeten werkt zelf niet op vrijdagochtend en zij wil uiteraard
graag de toetsjes voor de oudste kleuters zelf afnemen. Maike zal daarom een andere afspraak
maken met de ouders van haar kinderen.
We hopen dat het door deze tijdige aankondiging voor iedereen mogelijk is om hier rekening mee te
houden.

PASSEND ONDERWIJS
Bij deze Heksenketel is een apart PDF bestand gevoegd over Passend Onderwijs.

MUZIEK OP SCHOOT
Afgelopen herfst hebben we een cursus Muziek op Schoot op Burgst gehad voor peuters en hun
ouders. Deze cursus werd op woensdagochtend gegeven door Annet Kleinjan.
Er deden 11 ouders met hun peuter mee en iedereen was erg enthousiast!!
Annet is in de gelegenheid om in maart – april opnieuw een aantal bijeenkomsten op Burgst te
organiseren. Meer info kunt u vinden in Heksenketel nummer 4, via www.muziekmethetjongekind.nl
en ook op www.nieuweveste.nl .
Bent u geïnteresseerd om mee te doen? U kunt zich alvast aanmelden of informatie vragen via
dezelfde mailadressen als onder het artikel hierna over de theaterlessen.
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VANAF MAART THEATERLESSEN OP BURGST!
Na schooltijd op locatie Groene Hil en Kroeten
Voor iedereen die het wil proberen. Je gaat verhalen verzinnen, rollen bedenken en scènes spelen.
Vind jij het leuk om toneel te spelen en een optreden te geven?
Doe dan mee aan deze theaterlessen van Nieuwe Veste bij jou op school!

Voor wie:
groep 5 t/m 8
Wanneer:
8 lessen op donderdag 13, 20, 27 maart. 3, 10, 17, 24 april en 15 mei.
Hoe laat en waar:
15.30-16.30uur speelzaal van NBS Burgst, locatie Groene Hil
16.45-17.45uur speelzaal van NBS Burgst, locatie Kroeten
Kosten:
bij 10 deelnemers €40,- voor 8 lessen en bij 15 deelnemers of meer: €30,- voor 8 lessen.
Docent:
Jeroen Scholten van Nieuwe Veste. (Jeroen is bekend bij de kinderen, hij verzorgt al
enkele jaren de theaterlessen op Burgst.)

Schrijf je nu in via per email en je ontvangt een bevestiging van deelname per email:
p.duijvelaar@nbsburgst.nl voor de theaterlessen op locatie Groene Hil.
Voor meer informatie bel: 076-5439008
l.huijsman@nbsburgst.nl voor de theaterlessen op locatie Kroeten.
Voor meer informatie bel: 076-5496065

*kinderen die niet op NBS Burgst zitten zijn ook van harte welkom zich in te schrijven voor de theaterlessen!
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