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OUDERAVOND 22 APRIL
Op dinsdag 22 april organiseert Burgst voor alle ouders een ouderavond met verschillende
onderwerpen op de locatie Groene Hil. U kunt 2 workshops kiezen uit een aanbod van 4.
Iedere workshop duurt 45 minuten. De onderwerpen zijn:
• Positief opvoeden
• Weerbaarheid versterken
• Lentekriebels; seksuele ontwikkeling
• Gamegedrag en het gevaar van verslaving
Hieronder een korte toelichting:

Workshop 1

Positief opvoeden

Vind jij opvoeden ook zo boeiend? En heb jij het er ook wel eens over hoe leuk jouw kinderen zijn,
wat ze allemaal al kunnen en wat jij belangrijk vindt in jouw opvoeding? Met elkaar ervaringen
uitwisselen is dan ook een feest van herkenning. Ook wanneer het gaat om de dingen die we juist
moeilijk vinden en die niet vanzelf gaan. We zijn allemaal opvoeders en kunnen samen veel
betekenen voor onze kinderen. Opvoeden is een ‘vak’ dat je vooral in de praktijk leert. Gewoon door
het te doen met je hart en met je hoofd. Maar waar theorie, principes en vaardigheden wel een
handje bij kunnen helpen. Twee vrijwilligers van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) die de
cursus positief opvoeden geven gaan hier iets over vertellen.

Workshop 2

Weerbaarheid versterken

Kinderen die onzeker zijn en weinig zelfvertrouwen hebben, zijn vaak gesloten. Daardoor krijgen ze
op school soms niet die aandacht van de leerkracht die ze nodig hebben. Ze leggen moeilijk
contacten en hebben weinig vrienden. Dat belemmert hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
Probeert je kind bijvoorbeeld makkelijk iets nieuws of maakt het makkelijk nieuwe vrienden?
Kan het ruzies weer goedmaken? Je kunt je kind helpen om de weerbaarheid te vergroten.
Moniek Boïn (onze school-CJGer) samen met een CJG-coach komt iets vertellen over het versterken
van de weerbaarheid van je kind. Wat kun je als ouder zelf doen?

Workshop 3

De seksuele ontwikkeling van kinderen ….en wat ouders kunnen doen.

In deze workshop geeft Ans van der Borst van de GGD uitleg over de seksuele ontwikkeling van
kinderen en de vragen die je daar als ouders over kunt hebben: “Als mijn kind doktertje speelt,
moet ik me dan zorgen gaan maken?” ‘Wat kan ik zeggen als mijn kind vraagt waar de kindjes
vandaan komen?” “Is het wel normaal dat mijn puber op internet zoekt naar seks?” “Hoe en
wanneer bereiden we onze zoon en dochter voor op de puberteit?” “Wanneer moet ik me zorgen
maken over het seksuele gedrag van mijn kind?”
Kortom alles over normaal seksueel gedrag bij kinderen en hoe je daar als ouders op reageert!
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Workshop 4

Game-gedrag

Games zijn erg aantrekkelijk en soms nog leerzaam ook. Het heeft wel een keerzijde.
Er kloppen ook steeds vaker ouders aan voor hulp met kinderen vanaf 13 jaar.
Er gaat vaak nog wat anders schuil achter veelvuldig gebruik van computer of gameconsoles.
Op tijd herkennen wat dat is en uw kind daarin begeleiden is het advies.
Herkent u als ouder dat uw kind:
• herhaaldelijk meer of langer games speelt dan gepland?
• moeite heeft om te stoppen?
• een groot deel van de dag (in gedachten of in het echt) bezig zijn met internetten of gamen?
Maak u dan geen zorgen, dat is normaal…
Gelukkig bent u nog op tijd!!
Er is nog voldoende tijd en ruimte om uw kind hierin te ondersteunen.
Hoe u dat het beste kan doen wordt verteld door Roeland van Roosmalen van Novadic-Kentron

PROGRAMMA VAN DE AVOND
19.15 uur
19.30 uur
19.45 uur
20.30 uur
20.45 uur
21.30 uur
22.00 uur

inloop
gezamenlijke start in de hal
workshop ronde 1
pauze met koffie en thee
workshop ronde 2
einde workshop en mogelijkheid tot napraten in de hal
einde ouderavond

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door uiterlijk 11 april a.s. onderstaande strook ingevuld in te leveren bij de
leerkracht van uw kind. Uw kind krijgt alle informatie + aanmeldstrook maandag op papier mee.

Aanmelding ouderavond 22 april op NBS Burgst
Naam: …………………………………………………………………..
Ouder/verzorger van: …………………………………………..
uit groep: …………………..
Eerste keus workshop: ……………………………………………………………………………………..
Tweede keus workshop: ………………………………………………………………………………….
Reserve keus *) is: ………………………………………………………………………………………………..
*) het wel of niet doorgaan van een workshop is afhankelijk van het aantal deelnemers, vandaar dat wij een
reservekeuze vragen.

MELDEN ABSENTIE
Begin deze week was er een Amber Alert inzake een verdwenen kind waarbij pas om 16.30 uur werd
gemerkt dat deze jongen vermist was doordat de school die dag niets gemeld had. Dit is natuurlijk
een zeer ongewenste situatie, reden voor ons om onze procedure nog eens te bekijken en ook aan te
vullen met een verzoek naar de ouders. Onze procedure is als volgt:
1. Ouders melden hun kind ziek middels een telefoontje of een mailbericht aan de leerkracht.
2. We accepteren geen afmeldingen door andere kinderen.
3. Indien er geen mail en geen telefonisch bericht is en een kind is afwezig dan meldt de leerkracht
dat bij de locatieleiding of administratie.
4. Er wordt dan door ons uiterlijk om 9.00 uur / 13.45 uur gebeld naar de ouders.

2

Als alle betrokkenen dit zo uitvoeren gaat alles goed en kan een kind nooit kwijt raken.
Wél zien we een risico in het volgende:
Een kind wordt b.v. op dinsdag ziek gemeld. Op woensdag is het ook nog ziek maar op donderdag is
het beter en gaat het weer naar school. Als er op donderdagochtend iets fout gaat denken de ouders
dat hun kind op school zit en wij denken dat het nog ziek is.
Dit kan uiteraard niet, vandaar het volgende verzoek aan alle ouders:
Ouders melden hun kind, liefst per mail, hersteld op de dag dat het kind weer naar school komt.
Wij weten dan dat we uw kind weer kunnen verwachten en kunnen dat controleren.
Het is een extra handeling maar we hopen dat we daarmee de gehele procedure helemaal “dicht”
hebben. We rekenen graag op uw medewerking!

BROERTJES / ZUSJES
We herhalen graag het verzoek om kinderen die nog geen vier jaar zijn, alvast aan te melden.
Wij weten dan tijdig wie er nog komen en dat werkt prettig bij de planningen.

BRIDGE
Een groepje bridgers heeft meegedaan aan het
kampioenschap in Utrecht!
Jop, Koert, Eline en Claudia zijn samen 2e geworden en
Jay, Lisa, Rik en Valentino zijn 21e geworden van de 28.
Opa Jan en ik waren erg trots en hadden dat ook niet
verwacht. Jop en Koert waren ook nog een beetje ziek
die dag. Na het examen komt er hopelijk nog iets in de
krant te staan!
Angelique van Langen en Opa Jan.

KONINGSDAG
Op vrijdag 25 april, de laatste dag vóór de meivakantie, doen wij weer mee aan de Koningsspelen.
Daarbij zullen studenten van OSHB ons weer komen assisteren. Het programma volgt nog, wel delen
we u nog mee dat het ’s middags vrij is voor alle kinderen. (In de Jaarkalender staat alleen groepen
1-4 maar dit moet dus 1-8 zijn.)

MUZIEK OP SCHOOT
Op 19 maart was er een demoles, deze keer op Kroeten. De peutercursus Muziek op schoot is op de
volgende dagen in de speelzaal op Kroeten:
26 maart, 2-9-16 april.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij! De cursus kost
40 euro voor 4 lessen. Heeft u interesse dan
bent u op 26 maart met uw peuter welkom op
Kroeten! Uiteraard is deze boodschap
bedoeld voor alle ouders van Burgst. Kent u
ouders met een peuter die geen kind(eren) op
Burgst hebben dan zijn zij ook van harte
welkom!
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DOE OCHTEND
Op woensdag 2 april hebben we op Kroeten weer een DOE-ochtend. De kinderen van heel de school
gaan gemengd allerlei activiteiten doen. De bedoeling is dat ze elkaar helpen. Maar, we kunnen ook
nog hulpouders gebruiken. Wanneer u tijd/zin heeft om dat te doen kunt u contact opnemen met de
leerkracht van uw kind. Na afloop gaan alle werkstukken de tentoonstelling in. Tot 18 april kunt u
deze bezoeken.
Ook op de Groene Hil is er op deze woensdag een Doe-ochtend. Klassen zijn weer aan elkaar
gekoppeld en we knutselen in het thema “We zien ze vliegen”. Dat lijkt op carnaval maar het heeft
alles te maken met ons Lenteproject! De leerkrachten vragen de ouders zelf om hulp als dat nodig is.

Onderzoek naar de kwaliteit van onze scholen
In de periode eind maart / begin april wordt in opdracht van het bestuur van de Stichting
Nutsscholen Breda een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs op onze nutsscholen.
Dit onderzoek vindt plaats aan de hand van vragenlijsten voor ouders, leerlingen vanaf groep 5 en
leerkrachten. De vragenlijsten kunnen anoniem ingevuld worden.
Ouders en leerkrachten ontvangen digitaal een uitnodiging en inloggegevens om de vragenlijsten in
te vullen in hun mailbox. Leerlingen krijgen op school inloggegevens.
De vragenlijsten zijn onderdeel van het programma Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK), het
kwaliteitszorgsysteem waarmee onze scholen werken.
Wij stellen uw medewerking aan ons onderzoek zeer op prijs en vragen u dan ook vriendelijk om op
de uitnodiging in te gaan.
De gezamenlijke reacties zullen een beeld geven over hoe de ouders van onze leerlingen, de
kinderen zelf en onze leerkrachten ons onderwijs ervaren.
Daarnaast kunnen de uitkomsten handvatten bieden om ons onderwijs waar nodig en waar mogelijk
te verbeteren. In juni zullen we u informeren over de uitkomsten van het onderzoek en over de
verbeteronderwerpen.

-------------------------------------------- ingezonden ------------------------------------------------

Kun je geen genoeg krijgen van je vakantie? Een bezoek aan het Familiefestival Klasse
Theater Uitjes in april is dan een goede oplossing. Want zo'n bezoekje lijkt namelijk
verdacht veel op een mini-vakantie. Je gaat er samen op uit, je geniet en ontspant, denkt
even niet aan alle dagelijkse beslommeringen en je ontdekt nieuwe dingen.
In april verblijft het reizende festival ook in Breda, met maar
liefst vijf super leuke theatervoorstellingen. Je wordt
onthaald door een stewardess, krijgt een gratis
welkomstdrankje en mag ook nog eens meedoen aan de
leuke workshops!
ps. Samen met je familie kun je voor slechts €40 op vakantie (vijf personen)!
Voor méér info: www.destilte.nl
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Drie storende gedachten over opvoeden
Opvoeden is vaak leuk maar lang niet altijd een gemakkelijke klus. Dat weten we allemaal. De meeste
ouders beginnen eraan zonder veel training of voorbereiding. En omdat we kinderen krijgen zonder
dat er een gebruiksaanwijzing bij zit, leren we het opvoeden met vallen en opstaan.
Wel hebben we allemaal zo onze ideeën over het opvoeden van kinderen. Die ideeën worden sterk
beïnvloed door ervaringen met onze eigen ouders, onze partner, alledaagse ervaringen met kinderen
en door de media. Er zijn echter drie hardnekkige misvattingen over opvoeden die het ouderschap
moeilijker maken.
'Het is maar een fase'
De misvatting dat een driftbui van een peuter, of de ongehoorzaamheid van een kleuter, nu eenmaal
bij de leeftijd hoort, kan je ervan weerhouden om moeilijk gedrag meteen aan te pakken. Inderdaad,
veel peuters krijgen driftbuien, maar echt niet allemaal. Ouders wachten soms te lang tot het vanzelf
overgaat. Pas als een probleem ernstiger of langduriger is geworden, gaan ouders advies vragen. Het
leven kan voor ouder en kind veel makkelijker zijn als zij het probleem eerder aanpakken.
'Het is allemaal mijn schuld'
Sommige ouders denken dat zij de oorzaak zijn van al het moeilijke gedrag van hun kind. Daar kun je
behoorlijk onzeker en somber van worden. De waarheid is dat sommige kinderen moeilijker op te
voeden zijn dan andere. Kinderen die eten weigeren bijvoorbeeld, of veel problemen geven met
slapen, zijn voor elke ouder moeilijk om mee om te gaan. En naarmate kinderen ouder worden,
hebben we niet alles meer in eigen hand. We weten niet meer precies wat er buitenshuis gebeurt en
ook vriendjes kiest een kind zelf. Jezelf de schuld geven lost niets op en staat de oplossing van
problemen in de weg.
'Hij doet het met opzet, om mij dwars te zitten'
Er zijn weinig kinderen met gedragsproblemen die kunnen uitleggen waarom ze zo lastig zijn. De
problemen die een kind geeft, komen meestal door een samenspel van factoren en worden ook
beïnvloed door alledaagse gebeurtenissen in het gezin. Kinderen die lastig zijn doen dat niet met
opzet en hebben geen ‘fout’ karakter. Als je het kind steeds de schuld geeft van lastig gedrag, kan je
dat belemmeren om te zien wat het wel goed doet. Of de mogelijkheden voor verbetering te zien in
je eigen opvoedingsaanpak.
Opvoeden en opgroeien: praat erover!
Vind je opvoeden soms lastig? Dan kan het helpen om erover te praten. Met andere ouders, de
leerkracht of een vriend of vriendin. Zo ervaar je dat je niet de enige bent die opvoeden soms lastig
vindt en je kunt elkaar steunen en tips geven.
CJG Breda
Voor meer informatie en advies over opvoeden en opgroeien kun je ook terecht bij
de School-CJG-er van CJG Breda. Op uw school is dit: moniekboin@cjgbreda.nl
De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar ook van
leerkrachten, docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere professionals en
vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken.
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar info@cjgbreda.nl .
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Het dansonderwijs in de Vooropleiding van Fontys Dansacademie is erop gericht om danstalent voor
te bereiden op het professionele dansvak.
Deze leerlingen willen danser, dansdocent, choreograaf of musicalster worden.
U kunt kennismaken met de Vooropleiding tijdens de Informatie-avond van de Fontys Hogeschool
voor de Kunsten op 9 april 2014
De dansvakken voor de groepen 7-8 zijn klassieke dans, improvisatie, internationale dans en
jazz/urban. De lessen zijn op dinsdag en donderdag van 17.00 – 19.30
Audities voor de leerlingen van de groepen 6-7 zijn op:
• zaterdag 12 april
• dinsdag 17 juni
Verdere informatie vindt u op de website: www.fontys.nl/dans

Lente activiteit op BSO DolFijn
Op dinsdag 15 april organiseren wij een lente activiteit op BSO DolFijn,
met o.a. een paasknutsel en een lente bingo.
Kinderen die niet op de BSO zitten zijn ook van harte welkom.
Tijd: 15.15 uur-17.00 uur
Kosten: 2,50 euro per kind
Het aantal plaatsen is beperkt, dus geef snel op via
dolfijnbredabso@kober.nl
Groetjes BSO DolFijn

Heeft iemand de jas van Tom Spelt gevonden?
Hallo, ik ben Tom Spelt en ik zit in groep 5, bij juf Carla. Ik ben mijn jas al een paar weken kwijt. Het is
een kobaltblauwe, dunnere jas van stof die lijkt op die van een surfpak. Misschien heeft iemand per
ongeluk de jassen gewisseld of ergens gezien. Hij is net nieuw en ik vind het zo jammer! Als iemand
de jas heeft, of heeft gezien, dan hoop ik dat ik hem weer terug kan krijgen. De jas kan afgegeven
worden bij meneer Henk.
Alvast bedankt, groetjes Tom
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