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OUDERAVOND 9 APRIL
Er zijn al heel wat aanmeldingen binnen voor de workshops op 9 april !!
Fijn dat zoveel ouders geïnteresseerd zijn om te komen!

U kunt zich nog aanmelden tot 7 april via de mail die u op 20 maart hebt ontvangen.
In deze mail staat een Gebruikersnaam.
Deze moet u invullen op de site van het Ouderportaal.
Heeft u géén wachtwoord dan klikt u op “Wachtwoord vergeten” om via uw mail een wachtwoord te
krijgen. Met de gebruikersnaam en het verkregen wachtwoord kunt u inloggen en uw keuze maken.
Als u al een wachtwoord heeft van een eerdere vragenlijst (verkiezing MR), dan kunt u met dat
wachtwoord inloggen.
Lukt het digitaal niet? Stuur dan een mail met uw keuzes naar p.duijvelaar@nbsburgst.nl
Aan het einde van deze Heksenketel treft u de folder met alle informatie nogmaals aan.
Wij verwachten alle ouders die zich opgegeven hebben graag voor het volgende programma:
19.15 uur inloop
19.30 uur gezamenlijke start in de hal
19.45 uur workshop ronde 1
20.30 uur pauze met koffie en thee
20.45 uur workshop ronde 2
21.30 uur einde workshop en mogelijkheid tot napraten in de hal
22.00 uur einde ouderavond

OPEN DAG
Op zaterdag 11 april organiseren we onze jaarlijkse open dag van 10 – 12 uur.
We hopen dan weer een aantal nieuwe gezinnen met kinderen te ontvangen die voor het eerst naar
school gaan.
Kent u ouders met kinderen in de leeftijd tot 3 jaar die wellicht geïnteresseerd zijn om alvast
vrijblijvend te komen kijken? Dan mag u hen natuurlijk attenderen op onze open dag!

GROEPSINDELING 2015 - 2016
Wij zijn weer gestart met het maken van een nieuwe groepsindeling voor het komende schooljaar.
Hiervoor is de Werkgroep Groepsindeling van start gegaan.
Deze werkgroep bestaat uit ouders en leerkrachten vanuit de MR, het directieteam en leden van het
Zorgteam. De werkgroep heeft als taak om aan de hand van een aantal criteria zoals het aantal
groepen, groepsgrootte en samenstelling van groepen, een nieuwe groepsindeling te maken.
Op dinsdag 7 april is er een tweede bijeenkomst waar we alle mogelijke opties gaan bespreken.

Uiteindelijk moet er een definitieve keuze worden gemaakt die voor alle betrokkenen en vanuit
onderwijskundig en financieel oogpunt het meest naar voren komt.
We zullen u geregeld op de hoogte houden van de stand van zaken.

WIJZIGING SCHOOLTIJDEN
Sinds een groot aantal jaren is de werkdruk van leerkrachten hoog vanwege een te grote belasting
doordat leerkrachten (ruim) méér dan 40 uur per week werken.
De nieuwe landelijke CAO primair onderwijs heeft mede tot doel deze grens goed te bewaken.
De CAO streeft ernaar de werkdruk op een aanvaardbaar peil van maximaal 40 uur per week te
brengen. Dit wil men bereiken door een betere spreiding van lesgevende en andere taken.
Lesweken kunnen anders ingericht worden waardoor er na schooltijd meer ruimte is voor de andere
taken. Daarnaast is een andere spreiding van de wettelijk verplichte lesuren voor de leerlingen over
8 leerjaren vastgesteld.
We hebben in overleg met de Medezeggenschapsraad 2 modellen gemaakt die beiden voldoen om
bovenstaande doelen te bereiken.
Graag willen we onder alle ouders peilen welk model de voorkeur geniet.
Op basis van de uitslag van deze peiling zal de MR een beslissing nemen en instemmen met dat
model. We gaan dit op dezelfde manier peilen als de opgave voor de ouderavond van 9 april.
U ontvangt via ons administratiesysteem Parnassys een mailbericht met een “Nieuwe vragenlijst”.
Met de gebruikersnaam die in dat bericht staat kunt u inloggen op het Ouderportaal en een keuze
maken uit de onderstaande opties. U kunt het wachtwoord gebruiken wat al in uw bezit is als u
eerder inlogde op het portaal. Heeft u geen wachtwoord, klik dan op “Wachtwoord vergeten”.
U ontvangt dan een mailbericht met uw wachtwoord.
De beide opties zijn als volgt en gelden voor de groepen 1 tot en met 8:
OPTIE 1:
Lestijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.15 - 12.00
8.15 - 12.00
8.15 - 12.00
8.15 - 12.00
8.15 - 12.00

13.15 - 14.45
13.15 - 14.45
lesvrij
13.15 - 14.45
13.15 - 14.45

8.30 - 12.15
8.30 - 12.15
8.30 - 12.15
8.30 - 12.15
8.30 - 12.15

13.15 - 14.45
13.15 - 14.45
lesvrij
13.15 - 14.45
13.15 - 14.45

OPTIE 2:
Lestijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

DOE-OCHTEND
Op beide locaties is het op woensdag 8 april DOE-ochtend. Alle kinderen zijn dan op een creatieve
manier met elkaar bezig.
Op de Groene Hil zijn steeds twee groepen aan elkaar gekoppeld waarbij we er naar streven om
grotere kinderen met kleinere kinderen te laten samenwerken. Indien de leerkrachten graag ouders
willen vragen om te helpen hoort u dat via de leerkracht van uw kind(eren).
Op Kroeten gaan de groepen ook met elkaar samen werken aan allerlei leuke activiteiten. We
kunnen daar weer hulpouders bij gebruiken. Als u graag meehelpt kunt u zich opgeven bij uw eigen
leerkracht. Van 8 tot 14 april kunt u de werkstukken in de tentoonstelling bewonderen. Deze staat in
de hal. Op 14 april mogen de werkstukken mee naar huis genomen worden.

KONINGSSPELEN
Op vrijdag 24 april doen wij natuurlijk weer mee aan de Koningsspelen!
We starten met het Koningsontbijt om 8.30 uur.
Daarna heeft OSHB een sport en spelprogramma binnen en op het plein.
Dit duurt voor alle kinderen tot 12.00 uur, daarna begint de meivakantie!

BIBLIOTHEEK GROENE HIL
De moeders van de bibliotheek willen graag zaken rondom boeken ten toon stellen zodat het meer
onder de aandacht van de kinderen komt. Ze zoeken daarvoor een kleine vitrinekast waar ze iets in
kunnen zetten. Misschien heeft iemand nog wel zo’n kastje staan waar niets meer mee gedaan
wordt? Wij zijn er blij mee, u kunt dit melden op de Groene Hil.

WEDSTRIJD DUURZAME STAD
Het Prinsentuin College schreef onlangs een wedstrijd uit voor alle groepen 8 van de Bredase
scholen. Opdracht was om een Duurzame Stad te ontwerpen. Hoofdprijs was een geheel verzorgd
reisje naar Nemo in Amsterdam. We waren
natuurlijk superblij toen bleek dat de
groepen 8 van de Groene Hil deze wedstrijd
wonnen en éérste werden!!
De kinderen zijn op donderdag 27 maart een
hele dag met de bus naar Nemo geweest en
dat was een geweldige dag!

Wachten op de bus naar Amsterdam.

Nemo binnen en buiten

ZIEK NAAR SCHOOL
De ergste ziektegolf lijkt gelukkig wel wat voorbij. We zien echter geregeld dat kinderen die bijna
beter zijn alweer naar school gestuurd worden. Het is natuurlijk goed om zo min mogelijk van de
lessen te missen en we begrijpen ook dat het voor ouders een probleem kan zijn als een kind ziek
thuis is. Maar… bijna beter of zelfs nog ziek naar school willen we liever niet. We zien dan weer
besmetting naar andere kinderen en voor het betreffende kind is het ook niet leuk als je niet lekker
bent. Een dag koortsvrij en dan naar school is dan beter.
We hopen op uw medewerking en begrip!

HAAGSE BEEMDEN LOOP
Op zondag 31 mei doen wij mee aan de Haagse Beemdenloop. Dit jaar doen we
dat voor het eerst, we hebben in oktober hierdoor niet meegedaan aan de
Singelloop. Reden is dat we de HB-loop als soortgelijke loop in onze wijk dichter bij
de school vinden staan.
Maar nu de lopers nog!! Doet u ook mee met uw kind(eren) ?? Geef u dan op
via de school, hierover is onlangs een mail gestuurd. U loopt mét schoolkorting
mee voor € 2,50 p.p.
We rekenen op veel lopers!

========

ingezonden = = = = = = = = =

Jermain is zijn spacescooter kwijt, hij weet zelf niet waar/wanneer hij hem voor het laatst gehad
heeft. Wel hebben we gehoord van een kindje uit groep 4 dat er op de Burgstsedreef grote jongens
met een spacescooter bezig zijn geweest bij een sloot.
Juf Teresa heeft navraag gedaan in de klas, niemand heeft iets gehoord/gezien.
Misschien heeft iemand de spacescooter gevonden en weten ze niet van wie hij is. Het gaat om een
witte. Bij tips kan er gebeld worden naar 06-48073255.

http://msmotion.nl/Edition.Participant/ParticipantPublicSpace/ParticipantDetails?participantId=186

Binnenkort doet Bianca de Bree, ouder van de Groene Hil, met een aangepast middel
zelf mee met de MSmotion sponsorloop om geld in het zamelen voor het MS fonds. Via
de bovenstaande link kunt u er meer over lezen!

Op school liggen deze flyers met een opgaveformuliertje.

Inhoud van de Workshops
Workshop 1
De digitale wereld
van uw kind

Workshopavond
voor alle ouders

In deze workshop over
de digitale wereld van
uw kind komen de
volgende thema’s aan
bod:
Wat doen onze kinderen online? Hoe Mediawijs
bent u als ouder? Wat zijn de kansen/ de
schaduwzijden en waar moet u als ouder op letten...
Mediaopvoeding!
Anne Soons (CJG Breda) geeft deze workshop. Ze
sluit af met alle tips op een rij en met belangrijke
websites.

Workshop 2
‘Kusje erop?’

donderdag 9 april 2015
Groene Hil 20
Aanvang: 19.15 uur
U kunt zich voor twee workshops
opgeven via de mailuitnodiging
die u nog ontvangt. Elke
workshop duurt 45 minuten.

Tijdens
deze
interactieve
workshop gaan we samen kijken
naar ongelukjes met kinderen
en wat daarmee te doen. Het
kan
iedereen
een
keer
overkomen en volstaat dan een
"kusje er op"? Ga je met je kind
naar de huisarts of de eerste
hulp? Of bel je 112? Kun je deze ongelukjes
voorkomen? En wat doe je als je kind gewoon heel
ziek is? Er wordt uitleg gegeven over de verschillen
tussen kinderen en volwassenen, we discussiëren
over hoe je met zieke of gewonde kinderen om kunt
gaan en je hoort hoe andere ouders dat doen. Dit
alles omringd door verhalen en voorbeelden uit de
dagelijkse praktijk en gepresenteerd door een

ambulanceverpleegkundige. Dit is geen les in het
aanleggen van een verband, het plakken van een
pleister of een reanimatiecursus. Dit zijn handige tips
en trucs van andere ouders en professionals voor de
eerste hulp bij kinderongelukjes en zieke kinderen.

Workshop 3
Praten over puberteit
met je kind, hoe doe je
dat?
Vanaf een jaar of tien
verandert er veel voor een
jongen en een meisje. Ze
gaan ineens uit het kinderlijf
groeien, krijgen haartjes op
nieuwe plekken en gaan
veel meer zweten. Bij meisjes beginnen de borsten
te groeien en sommige worden ongesteld. Maar er
verandert nog meer. U krijgt een pubertje in huis en
pubers moeten puberen, daar is geen ontkomen
aan. Hun hersens zijn enorm aan het veranderen en
het gedrag dat daarbij hoort, kan plotseling anders
zijn dan u gewend bent. Praten over puberteit en
alles wat daarbij komt kijken blijkt niet eenvoudig.
De meeste ouders en verzorgers willen wel, maar
zitten met twijfels en vragen. “Wat vertel ik eigenlijk
over al die lichamelijke veranderingen? Hoe praat ik
over lichaamsverzorging? Hoe gaan we om met dat
plotseling dwarse kind in huis?
Heeft u een kind in de bovenbouw, dan nodigen wij
u uit als ouder van een beginnende puber. Tijdens
deze avond krijgt u uitleg over de veranderingen in
de puberteit van Ine Dijkmans van de GGD WestBrabant. U krijgt praktische tips. Er is aandacht voor
de meest gestelde vragen van ouders en opvoeders.

Workshop 4

Workshop 5

De ontwikkeling van
het kinderbrein in de
basisschoolleeftijd

Workshop
scheiden

De hersenen van kinderen
ontwikkelen zich vanaf de
babyleeftijd in een razend
tempo.
We staan er als ouders
niet altijd bij stil wat er in
het hoofd van een kind omgaat.
De hersenen zijn nog lang niet volgroeid. Maar wat
betekent dit voor het gedrag van een kind? Is gedrag
“normaal” en hoe kun je het beste omgaan met “
lastig gedrag?”
Kinderbrein
In deze workshop leer je aan de hand van een aantal
pakkende voorbeelden hoe het kinderbrein zich
ontwikkelt. Je krijgt een doorkijkje in de wereld van
de ontwikkeling van kinderen.
In deze workshop wordt de theorie van de
ontwikkeling gekoppeld aan de dagelijkse praktijk.
Je leert op een andere manier kijken naar gedrag van
kinderen.
De workshop wordt gegeven door Myrna van der
Oord, leerkracht groep 1 -2 van NBS Burgst.

“Als ik bij papa
ben, dan mis ik
mama en als ik
bij mama ben,
dan
mis
ik
papa.”
Kinderen kiezen
niet voor de scheiding van hun ouders. Het
overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde
situatie kan zeer verschillend zijn.
Tijdens de workshop scheiden zullen we stilstaan
hoe u als opvoeder uw kind hierbij kan begeleiden
en hoe je er ondanks je eigen emoties toch voor je
kind kunt zijn!

De workshop wordt gegeven door het CJG Breda.

Workshop 6
Mindful Opvoeden..
Opvoeden is
een
boeiende,
ingewikkelde
en soms heel
lastige taak.
Er zijn dagen
dat je als ouders op de automatische piloot leeft en
na een week constateert dat het al weer weekend
is. Er zijn dagen dat de stoom uit je oren komt en je
denkt dat je het liefste, maar ook lastigste kind ter
wereld hebt gekregen. Kortom, opvoeden levert

stress op. Bij deze taak kun je vast wel wat hulp
gebruiken.
Daarvoor heb je waarschijnlijk ook al heel veel
ondernomen. Opvoedtips, gesprekken. En toch
wordt het nooit echt veel lichter. Met een mindful
(= aandachtige) levenshouding kom je wel heel ver.
Mindfulness biedt overtuigend veel houvast in de
roerige tijd van het grootbrengen van kinderen.
Hoe? Door bewust en aandachtig te leven.
Daarmee kun je de stress grotendeels uit je gezin
weren.
De workshop Mindful opvoeden biedt een feest
van herkenning van de meest crisisvolle
opvoedsituaties. En natuurlijk ook concrete
handreikingen hoe hier mindful mee om te gaan.
Mindfulness moet je vooral doen, daarom in deze
workshop
ook
interactieve
oefeningen.
En daar kun je nu mee beginnen. Waarom?
‘Er zijn maar twee dagen in het jaar waarop men
helemaal niets kan doen. De ene is gisteren en de
andere is morgen. Dit betekent dat het vandaag de
juiste dag is om lief te hebben, te geloven en in de eerste
plaats te leven’.
(Dalai Lama)

Begeleider
Beatrijs Hofland is geestelijk verzorger en moeder
van vier kinderen. Met haar praktijk Hoflandzorgt
(www.hoflandzorgt.nl) geeft zij workshops en
cursussen met o.a. mindfulness als uitgangspunt.

