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JAARKALENDER
De bureaubladen van de kalender voor de maand oktober zijn beschikbaar.
Ze kunnen bereikt worden via deze link: http://postimg.org/gallery/2nchcvjq/
Het bureaublad is weer te downloaden in vier verschillende formaten (het kleinste formaat staat als
eerste op de site):
- 1280 x 800
- 1440 x 900
- 1920 x 1200
- 2667 x 1667
Door op het afbeeldinkje te klikken zal een nieuw scherm openen met daarin het bureaublad. Deze is
vervolgens uit de browser te slepen op het bureaublad of via de rechtermuisknop/afbeelding opslaan
op te slaan op de computer. Zo heeft u altijd onze fleurige kalender bij de hand!

KERSTPROJECT 2013: SCHOOL OEGANDA
We ontvingen het onderstaande bericht van de Agnesschool in Oeganda. Zij ontvingen eerder dit jaar
de opbrengst van onze Kerstkaartenactie.

Groetjes uit Oeganda…
Bij ons is het nieuwe schooljaar
weer gestart. In Oeganda zitten ze
midden in het schooljaar.
De leerlingen van P1 doen goed hun
best. Het was erg lastig in het begin,
want ze spraken nog geen Engels en
ze waren nog nooit eerder naar
school geweest. Maar nu beginnen
ze langzaam aan te wennen. Het zal
in november spannend voor ze
worden wie er over mag naar P2.
De kinderen zijn blij dat ze naar
school kunnen, dat ze een maaltijd
krijgen, dat ze leren lezen en rekenen,
maar vooral ook dat ze leren en mogen spelen.
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P1 doet enthousiast mee met juf Marcy.

Om de volgende leerlingen alvast te laten wennen aan school, gaan we
een kleuterklasje starten. Het lokaal van P1 staat ’s middags leeg,
daardoor kan de juf van P1 ’s middags aan de kleuters daar lesgeven.
Met behulp van speciaal lesmateriaal (dat we hebben kunnen
aanschaffen m.b.v. het geld dat we van Burgst hebben gekregen en dat is
ontwikkeld door een Nederlandse kleuterjuf die woonachtig is in
Oeganda), maken de kleuters kennis met school.
In oktober gaan de opa en oma van Fleur en Thijs weer naar de
Agnesschool. Dan
zullen ze
voorbereidingen
treffen voor het
nieuwe schooljaar dat
in februari begint. Zo
moeten er weer nieuwe leerkrachten
aangenomen worden en besproken worden hoe
het onderwijs verbeterd kan worden. Er moet nog
een hoop werk verzet worden, maar als je de
lachende dankbare gezichtjes van de kinderen
ziet dan weten we dat we het niet voor niets
doen.
Aangezien het de grootste kostenpost is om de kinderen naar school te laten gaan hebben we ervoor
gekozen het geld van Burgst te gebruiken om de (nieuwe) leerlingen van P1 naar school te laten
gaan.
Dankzij de donatie van Burgst kan een hele klas van 30 leerlingen een heel jaar lang naar school gaan.
Het kost €125 om 1 kind (in P1 en P2) 1 jaar naar school te laten gaan. Hiervoor krijgen ze onderwijs,
lesmateriaal, maaltijden, uniform en diversen (zoals verzekeringen, water e.d.).
Daarnaast hebben we ook lesmateriaal voor onze nieuwe kleuterklas kunnen aanschaffen. Om het
onderwijs te verbeteren willen we beginnen bij de basis. Als de kinderen in P1 (grp 3) voor het eerst
op school komen spreken ze nog geen Engels (wat de voertaal is op iedere Oegandese school),
hebben ze nog nooit in een klasje gezeten en nog nooit een letter of cijfers gezien.
Het geld van Burgst is dus heel erg welkom en wordt goed besteed!

SPORTDAGEN
Op donderdag 25 september hebben de groepen 5 en 6 hun sportdag.
Volgende week hebben de
groepen 7 op donderdag 2
oktober en de groepen 8 op
vrijdag 3 oktober sportdag. Er
komt aparte info over naar de
ouders van deze groepen.
Alle sportdagen worden
georganiseerd en mee begeleid
door studenten via OSHB. Als
school zijn we daar natuurlijk erg
blij mee! We hopen op sportieve
dagen én op mooi weer!!

Mooi weer en een gezellige sfeer vandaag op de sportdag van de groepen 5 en 6 !
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. MR-leden kunnen na een
zittingstermijn nog een keer doorgaan maar altijd komt het moment dat MR-leden moeten aftreden.
Op dit moment is het zo dat twee ouderleden van de Groene Hil de MR zullen gaan verlaten.
Dit betekent dat er binnenkort een verkiezing moet worden gehouden onder de ouders van de
Groene Hil. Uiteraard moeten er dan eerst enkele kandidaten zijn. Lijkt het u wat en wilt u eens
nadenken over een lidmaatschap van de MR? U kunt zich kandidaat stellen of eerst nadere
informatie vragen bij de ouder- en/of teamleden van de MR. Nadere gegevens kunt u indien nodig
op school vragen bij Paul Duijvelaar, locatieleider.

FOTO’S
De schoolfoto’s zijn klaar en zullen deze week meegegeven worden.
We wijzen alle ouders er op dat het open maken van het cellofaan een koopverplichting inhoudt.
U ontvangt een fotoset in cellofaan en een blad met acceptgiro.
 Linksboven op het notablad staat een zwartwitfotootje van uw kind. We hebben in ieder geval in
één groep bij een kind gezien dat de naam op de acceptgiro niet correspondeert met de foto. Dat is op
zich niet erg, bij betaling verzoeken we u om wel te controleren of u de juiste op naam gestelde
acceptgiro hebt.
Wilt u geen foto’s afnemen dan kunt u alles weer mee teruggeven naar school.

BIBLIOTHEEK
Sinds kort maakt de bibliotheek op school gebruik van hetzelfde bibliotheeksysteem als de openbare
bibliotheek. De uitleningen in de school zijn voor de bibliotheekmedewerkers niet zichtbaar en de
uitleningen in de bibliotheek zijn voor de schoolbibliotheekmedewerkers niet zichtbaar.
Wél zijn ze voor u als ouder zichtbaar. Wanneer u inlogt via de website van de Openbare Bibliotheek
kunt u nu ook zien wat uw kind in de schoolbibliotheek leent. Bij de uitleningen staat bij uw
dochter/zoon dan: “Uitleenlocatie: NBS Burgst”.
Over de materialen geleend bij de schoolbibliotheek en ook daar ingeleverd hoeft u nooit te laatgeld
(boete) te betalen.

NORMERING CITO
Toetsinstituut CITO heeft van een aantal toetsen de landelijke normeringen aangepast. Mogelijk
heeft u daar in de media over gehoord of gelezen. Wij zijn bezig met een extra Heksenketel die
speciaal hierover gaat. Deze extra Heksenketel komt binnenkort.

= = = = = = ingezonden = = = = =

‘Ik tel tot tien!’ thema Week van de Opvoeding 2014
Dagelijks zorgen ruim 2,5 miljoen Nederlanders voor hun gezin. Misschien wel de meest uitdagende
en zinvolle bezigheid die er is. Een taak die bestaat uit plezier maken en doorzetten, uit geluk en
stress, uit genieten en geduld oefenen. Dat alles komt samen in ‘Ik tel tot tien’, het motto voor de
Week van de Opvoeding 2014, die wordt gehouden van maandag 6 tot en met zondag 12 oktober.
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Als ouder heb je bij de dagelijkse opvoeding op verschillende manieren met (af)tellen te maken. Zo
zijn er opvoedsituaties waarbij je tot tien moet tellen om je geduld te bewaren, of speelmomenten:
‘…wie niet weg is, is gezien!’ Of momenten waarop je als ouder het gevoel hebt soms tien dingen
tegelijk te doen. Al deze aspecten komen aan bod tijdens de Week van de Opvoeding.
Een van de activiteiten is de interactieve Theatershow:
‘Opvoeden, wie is er niet gek van geworden’, op woensdag 8
oktober van 20:00 tot 21:30 uur bij Podium Bloos. Gratis kaarten
zijn te bestellen via www.podiumbloos.nl
Ook in de wijk wordt er van alles georganiseerd. Kijk voor het
volledige programma op www.cjgbreda.nl/opvoedweek-2014
CJG Breda
Voor meer informatie en advies over opvoeden en opgroeien kun
je ook terecht bij de School-CJG-er van CJG Breda. Op Burgst is
dit: Moniek Boin e-mail: moniek.boin@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 .

STICHTING NONONSENSE SEIZOEN 2014-2015

Wil jij ook musicalles van mensen die zelf op de planken staan? Die ervoor geleerd hebben en met
passie en plezier werken aan een mooie voorstelling? Kom dan naar de theateropleiding van
Stichting NoNonsense.
Teenzz (10 t/m 13 jaar, donderdag van 17.00-19.00 uur in Halte 48, Breda)
In seizoen 2014-2015 wordt er gewerkt aan de voorstelling Musical Highlights met scènes en
nummers uit bekende musicals.
Opgeven
Meer informatie kun je lezen op onze website www.stichtingnononsense.nl, hier kun je je ook
opgeven voor de lessen.
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