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WEER GESTART !!
We zijn deze week gestart en iedereen is weer druk aan de gang!
We wensen alle kinderen, leerkrachten en natuurlijk ook de ouders een prettig en succesvol
schooljaar toe! Het schooljaar duurt deze keer wat langer, namelijk 41 schoolweken.
We gaan als laatste groep in Nederland weer met vakantie op vrijdag 22 juli 2016.

JAARKALENDER
Omdat per 1 oktober onze schooltijden bekend worden die vanaf januari 2016 zullen ingaan
verschijnt de Jaarkalender als boekje ook per die datum.
Voor belangrijke datagegevens zoals de vakantieregeling verwijzen we graag naar de laatste
Heksenketel van vóór de zomervakantie.

INFORMATIEAVOND
De informatieavonden zijn op maandag 14 september voor de groepen 3 tot en met 7 en op
donderdag 17 september voor de groepen 1-2 en 8.
De opzet willen we deze keer wijzigen en zien hoe dat gaat bevallen.
Bedoeling is dat er een soort inloop komt waarbij de kinderen ook mee komen en dat zij hun ouders
mee rondleiden door de klas. Uiteraard kan er ook kennis gemaakt worden met de leerkrachten en
de andere ouders die er op dat moment zijn.
U ontvangt nog nader bericht inzake tijden e.d.

BESTUUR STICHTING NUTSSCHOLEN
Per 1 augustus 2015 ziet de bestuurssamenstelling er als volgt uit:
Drs. Ben Sanders
Algemeen directeur SNB
Erwin van der Meer
voorzitter
NBS Boeimeer
Femke Kielstra
secretaris
NBS Teteringen
Stefan Claes
penningmeester
NBS Dirk van Veen - nieuw
Tessa van den Boogaard bestuurslid
afgev. ALV Breedsaaam / NBS Dirk van Veen nieuw
Suzanne Eikenaar
bestuurslid
NBS Teteringen
Eveline Riedé
bestuurslid
NBS De Hoogakker

SCHOOLFOTOGRAAF
Op vrijdag 25 september komt de schoolfotograaf op beide locaties.
Fons, die vanaf het begin van Burgst onze fotograaf was is met pensioen gegaan.
Zijn partner ’t Zuiden Schoolfotografie neemt dit nu over.
U ontvangt tegen die dag nog een bericht met de exacte gang van zaken.
De foto’s met broertjes en zusjes zullen zoals al gebruikelijk was wel ná schooltijd
genomen worden.

NASCHOLING DIRECTIE
Met de start van het nieuwe schooljaar is ook ons nascholingstraject weer begonnen.
Onze teamleden zullen op een aantal momenten in het jaar aanvullende trainingen gaan volgen en
dat geldt uiteraard ook voor alle directieleden van de Stichting.
Gisteren was de eerste trainingsdag van een serie van 4 dagen. Alle directieleden en de algemeen
directeur waren bijeen om onder leiding van drs. Cees Bos een verdere training te volgen over
Kwaliteitszorg. Cees Bos is deskundige op dit vakgebied. Ook is hij in detail op de hoogte van het
toezichtskader waar de inspectie mee werkt. Net vóór de vakantie was de inspectie op
Nutsbasisschool Boeimeer die een goede beoordeling kreeg! We verwachten dat Burgst in het
komende jaar weer aan de beurt zal zijn en deze trainingen bereiden ons daar mede op voor.
Kwaliteit, zorg en veiligheid zijn belangrijke items waar de inspectie bij een schoolbezoek naar kijkt.
Ook zal de inspectie breder gaan kijken en bij een schoolbezoek niet alleen met de schooldirectie
maar ook met kinderen en ouders praten. Voor ons als team dus van belang om te weten hoe de
kwaliteit van onze school beoordeeld en verder verbeterd moet worden.

Alle directeuren, locatieleiders en intern begeleiders van de SNB bij elkaar.

WEBSITE
Onze website www.nbsburgst.nl is aangepast en op onderdelen vernieuwd.
We zijn op dit moment bezig om de informatie die er op staat te screenen en aan te passen waar dat
nodig is. We hopen natuurlijk dat onze site vaak bezocht wordt evenals de beide Facebookpagina’s.
We attenderen u met name graag op de tab “Downloads”. Daaronder vindt u allerlei relevante
documenten die voor de ouders van belang kunnen zijn.

CONTROLE LEERLINGGEGEVENS
Vandaag krijgen de kinderen een envelop mee met daarin een A4.
Op de ene zijde staan de gegevens van uw kind zoals die in onze leerlingadministratie staan.
Op de andere kant staat het SOS-formulier zoals u dat van vorig jaar wellicht nog kent. Daar staan
aanvullende gegevens op die voor de leerkracht handig zijn om bij de hand te hebben. Vooral bij
ongelukjes of andere calamiteiten (vandaar de naam!) is het handig als de leerkracht onmiddellijk
bepaalde gegevens zoals telefoon ouders of oppas, huisarts en tandarts bij de hand heeft.
Verzoek is om het SOS-formulier in te vullen en de gegevens van de leerlingadministratie te
controleren. U mag op het formulier verbeteringen en aanvullingen noteren.
Wilt u het formulier begin komende week weer in de envelop mee teruggeven naar school?

Héél veel plezier en succes dit schooljaar allemaal !!

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

Beste ouders,
Langs deze weg stel ik mijzelf graag aan u voor:
Veel ouders kennen mij al, maar na de vakantie starten natuurlijk weer veel nieuwe kinderen en
ouders op school. Op de school van uw kinderen ben ik de school CJGer vanuit het CJG Breda
(Centrum Jeugd en Gezin van de Gemeente Breda).
Ik ben beschikbaar voor alle vragen die spelen rondom opvoeden en opgroeien. Dat hoeft niet alleen
over schoolse zaken te gaan, maar ook over opvoeding algemeen of over de thuissituatie van u en
uw kind(eren).
U kunt bijvoorbeeld bij mij terecht met vragen over slapen, eten, weerbaarheid, pesten, hoe bereid
ik mijn kind voor op het feit dat we gaan scheiden, rouw, etc.
In de meeste gevallen kan ik u op weg helpen met tips en adviezen of informatie over het
onderwerp. In andere gevallen maken we nog een keer een extra afspraak. Indien nodig kan ik
coaching voor u en/of uw kind vanuit het CJG inschakelen of bekijken we welke hulp het beste bij uw
situatie aansluit.
Ik heb spreekuren op de volgende scholen:
Op maandag:
Nutsbasisschool Burgst, locatie Kroeten: 13.00 tot 14.00 uur
Op dinsdag:
Nutsbasisschool Burgst, locatie Groene Hil: 13.00 – 14.00 uur
Op deze spreekuren kunt u zonder afspraak binnenlopen, of maak een afspraak via de IB-er of de
leerkracht van uw kind. U kunt ook een afspraak maken buiten deze tijden.
Ik ben het best te bereiken via de mail.
Wellicht tot ziens!
Moniek Boin
School CJGer Breda
District Noord-West (Haagse beemden en Prinsenbeek)
mailadres: Moniek.boin@cjgbreda.nl
Werkdagen: ma – di – do – vr
Telefoonnummer: 06 41410867
Alg. nummer CJG: 0800 444000 3
www.cjgbreda.nl

