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OP TIJD KOMEN .. EN GAAN
We hebben u eerder gemeld dat het belangrijk is om op tijd op school te zijn.
De les kan dan op tijd starten en de groep wordt niet door laatkomers gestoord.
In een vorige Heksenketel meldden we dat de tweede bel betekent dat de officiële lestijd start.
Gelukkig is het grootste deel van de kinderen altijd netjes op tijd en dat is natuurlijk prima.
Er bereikten ons echter ook signalen van ouders die vonden dat wij ’s middags te laat stoppen.
Kinderen komen dan bijvoorbeeld pas om 12.05 of 15.20 uur naar buiten, de bel is dan allang gegaan.
Maar… dit klopt zo wel. De bel om 12.00 en 15.15 uur betekent het einde van de lestijd. Niet het
moment dat de kinderen naar buiten dienen te komen. Als de bel gaat eindigt de les, de jas wordt
aangetrokken en de kinderen gaan naar buiten. Dit kost natuurlijk enkele minuten.
De kleuters staan tegen het moment dat de bel gaat wél min of meer startklaar. Zij hebben wat meer
tijd nodig om hun jas aan te trekken.
We hopen dat dit zo duidelijker is. Het is zeker geen onbelangrijk punt, dit ligt wettelijk zo vast en de
inspectie spreekt ons als school er op aan als we te gemakkelijk met onze schooltijden omgaan.

KERSTMIS OP BURGST
Gisteravond vierden we Kerstmis op beide locaties.
Dit jaar lagen de programma’s vrij dicht bij elkaar. Op beide
locaties was een gezellig Kerstdiner waarbij de ouders hun
kookkunst volop lieten zien en de kinderen gesmuld hebben!
Na het Kerstdiner was er een afsluiting op het plein waarbij het
wel hard waaide maar het gelukkig droog bleef!
Op Kroeten werd dit zo vorig jaar ook al gedaan, op de Groene
Hil was dat nu voor het eerst. Het voorkomt dat ouders met
meerdere kinderen een aantal keren van en naar school moeten
pendelen om hun kinderen op verschillende tijden te brengen
en te halen.
We zijn nu wel afhankelijk van het weer! Consequentie is dat
we een slotprogramma buiten
moeten doen omdat alle kinderen
en ouders tegelijk aanwezig zijn. Regelgeving vanuit de brandweer
staat niet toe dat wij zoveel mensen tegelijk in ons gebouw binnen
laten.
We willen graag iedereen hartelijk bedanken voor alle werk en moeite
en voor alle mooie creaties voor het Kerstdiner!

THEATERLESSEN OP BURGST
We herhalen onderstaand stukje uit Heksenketel nr 5 nog een keer.
Er zijn al wel aanmeldingen binnen maar er is nog plaats!
Heeft u interesse dan kunt u uw kind nog hiervoor aanmelden.

VANAF MAART THEATERLESSEN OP BURGST!
Na schooltijd op locatie Groene Hil en Kroeten
Na het succes van afgelopen jaar willen we dit graag
gaan herhalen! Voor wie??
Voor iedereen die het wil proberen. Kinderen gaan
verhalen verzinnen, rollen bedenken en scènes
spelen. Vind je het leuk om toneel te spelen en een
optreden te geven? Doe dan mee aan deze
theaterlessen van Nieuwe Veste bij ons op school!
Jeroen Scholten aan het werk op de Groene Hil

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 de Groene Hil
16.45-17.45uur speelzaal van 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.
Inschrijven kan per email, u 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 Burgst zitten zijn ook van harte welkom zich in te schrijven voor de
theaterlessen!

SPORT IN DE VAKANTIE
In de Kerstvakantie zijn er op 23 december sportactiviteiten voor de kinderen die dat leuk vinden.
Kijk voor alle info en inschrijving op: www.breda-actief.nl

Beste ouders, lieve kinderen!
Vandaag begint de Kerstvakantie
om 12 uur voor alle kinderen!
Wij hopen dat jullie allemaal fijne
feestdagen hebben en we wensen
iedereen alvast een gelukkig en
gezond 2015 toe.
En… natuurlijk een leuke vakantie!
Tot maandag 5 januari 2015 allemaal!
Alle teamleden van Burgst.

