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OUDERAVOND 9 APRIL
Op 9 april j.l. organiseerden wij voor de tweede keer een Ouderinformatieavond met ditmaal 6
workshops over allerlei onderwerpen.
Ruim 75 ouders schreven zich in en zij konden die avond twee workshops van elk 45 minuten volgen.
De reacties waren erg positief! Sommige workshops hadden best langer mogen duren.
Wij hebben ieders mening weer gevraagd en nemen dat mee naar het volgende jaar.
Alle ouders en natuurlijk de presentatoren van de workshops heel hartelijk dank voor jullie komst,
deelname en inzet!
Bij de workshop “Mediawijsheid van uw kind” werd een interessante Powerpoint gebruikt
met goede tips. Deze sturen we met deze Heksenketel mee zodat iedereen dit nog eens na
kan lezen.

OUDERAVOND SCHOOLTIJDEN
Op dinsdag 16 juni a.s. organiseren wij een ouderavond over de schooltijden.
Zoals u uit eerdere informatie weet is Burgst, net als veel andere scholen in Nederland, met dit
proces bezig. Bedoeling is om op 16 juni uit te leggen waarom het totaal aantal lesuren wat wij
jaarlijks geven moet gaan veranderen.
Vervolgens willen we de aanwezige ouders en leerkrachten met behulp van stellingen met elkaar in
gesprek laten gaan over de schooltijden. De wetgever schrijft het aantal lesuren voor maar de school
heeft een grote vrijheid om die uren zelf in te delen en dat kunnen we natuurlijk gebruiken.
Doel is om uiteindelijk een lestijdenschema te maken waar zoveel mogelijk ouders zich in kunnen
vinden. U bent welkom op de Groene Hil vanaf 19.45 uur.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De Medezeggenschapsraad biedt alle ouders het Jaarverslag 2014 aan.
U kunt dit vinden op onze website onder Downloads  MR.
Verder ziet u vanaf deze Heksenketel in de titelbalk ook het mailadres van de MR staan.
U kunt dit adres gebruiken voor al uw vragen en mededelingen die voor de MR bestemd zijn.

HAAGSE BEEMDENLOOP en AVONDVIERDAAGSE
Aanstaande zondag lopen er ruim 170 deelnemers van Burgst mee met de
Haagse Beemden Familieloop!! Die start om 16.30 uur.
Natuurlijk is Burgst ook aanwezig om de lopers aan te moedigen! Wij hopen
dat we in de buurt van het Archief kunnen gaan staan waar de lopers langs
rennen.
De Avondvierdaagse start op aanstaande
dinsdag tot en met vrijdag. Hiervoor hebben zich in totaal 467
deelnemers van Burgst aangemeld!! Daar zijn we erg blij mee, zeker
omdat de beide loopevenementen zo kort op elkaar zijn.
Burgst zal alle vier de avonden aanwezig zijn om de lopers aan te
moedigen en van een versnapering te voorzien. Op de laatste avond
combineren we dit met de uitreiking van de medaille op het
Heksenwiel.
We hopen natuurlijk op mooi weer en een gezellige wandeltocht!

LUIZENCONTROLE GROENE HIL
Er zijn 3 moeders die kinderen hebben in groep 8 en met de luizencontrole
gaan stoppen!
We zijn dus op zoek naar nieuwe vrijwilligers die dit over willen nemen.
Op elke maandag na een vakantie controleert een groepje ouders alle kinderen
op de eventuele aanwezigheid van hoofdluis. Doordat een aantal ouders dit
doen is zo’n controle vrij snel gedaan. We hopen daarom dat er nieuwe ouders
zijn die dit team willen komen versterken.
U hoeft hiervoor geen medische achtergrond te hebben. De meer ervaren
ouders kunnen u snel uitleggen hoe u moet controleren en waar op gelet moet
worden.
Interesse? Of wilt u meer weten? U kunt terecht bij Paul Duijvelaar, locatieleider.

BRIDGEKAMPIOENSCHAP
Aanstaande zondag is het Haagse Beemdenloop maar dan zijn óók de Nederlandse
Kampioenschappen Bridge voor paren in Utrecht!!
En daar gaan Jasmijn
Versteeg, Matthijs van
Olphen, Ravi Meusen en
Roel van de Klundert
met Opa Jan naar toe.
Vrijdagmorgen is er nog
een laatste keer goed
getraind zodat zondag
de strijd kan beginnen.
We wensen onze
bridgers heel veel succes
toe en zijn benieuwd
naar de uitslag!
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Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Vanaf volgend schooljaar is het weer mogelijk dat
uw kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl verzorgt dan van
september t/m maart een interactieve typecursus meteen na schooltijd. De kinderen leren dan in 8
lessen om met 10 vingers blind te typen, in Word te werken en te mailen. Kindertypecursus.nl neemt
uw kinderen op een speelse manier mee over de wereld, waar ze eiland voor eiland alle letters leren
typen. Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op
DEMO. Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-5964931.
Met vriendelijke groeten
Sylvia Ligterink
Kindertypecursus.nl

