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EXTRA….
Vandaag een extra Heksenketel omdat we tussen twee Heksenketels door nog wat extra’s te melden
hebben!

VERKEERSWEEK
Zoals u al wel zult weten was het deze week Verkeersweek op Burgst!
De kinderen hebben dagelijks iets met verkeer gedaan en er is extra aandacht geweest voor
verkeerseducatie. Burgst is een school met het BVL-label en dan moet je aan meerdere voorwaarden
voldoen waaronder een Verkeersweek. U heeft dit ook al via Facebook kunnen lezen.
Er is deze week bijvoorbeeld praktisch geoefend op het plein. Vrijwel alle groepen hebben
oefeningen gedaan op een uitgezet parcours op het plein. Een aantal ouders heeft hier bij geholpen,
waarvoor dank!
Er waren allerlei opdrachten over verkeer, er is gefietst om de vaardigheden te verbeteren, de
fietsen zijn allemaal nagekeken en er is natuurlijk ook geknutseld.
Dagelijks hielden de kinderen bij hoe ze naar school kwamen; lopend, met de fiets of met de auto.
Dat werd allemaal met behulp van kleine stickertjes op onze Verkeersslang geplakt.

Graag willen we, met name bij Kroeten, van deze gelegenheid ook gebruik maken
om de ouders die gebruik maken van de auto nog eens met klem aan te geven,
dat de straten rondom Kroeten een 30 km zone zijn. Buurtbewoners, ouders van
onze school en wij zelf constateren dat dit helaas nogal eens wordt genegeerd.
Er wordt regelmatig hard gereden en dat levert gevaarlijke situaties op voor onze
kinderen die lopend of fietsend naar school komen.
We willen u dan ook graag dringend verzoeken om het gaspedaal wat minder diep in te drukken. U
wilt toch ook een veilige schoolomgeving voor
uw kinderen? We rekenen graag op uw
medewerking.
Ook rondom de Groene Hil is het natuurlijk
vanzelfsprekend dat hard rijden daar niet past
en gevaar oplevert.
Er is verder een tentoonstelling ingericht waar
ook de ouders mogen komen kijken!
U hoort nog wanneer u precies welkom bent!

EVEN VOORSTELLEN
Ik wil me graag aan u voorstellen! Ik ben Desie Grootens en ben 22 jaar.
Momenteel sta ik in groep 1-2 op Kroeten in de klas van Gerdy en in groep 3 op
Groene Hil in de klas van Diede en Audrey.
Vóór de zomervakantie ben ik afgestudeerd aan de Pabo op Avans Breda.
In mijn laatste twee jaar van de Pabo heb ik gekozen voor de leeftijdspecialisatie
voor het jonge kind. Mijn LIO-stage heb ik dan ook in groep 1-2 gelopen.
Het leuke aan groep 1-2 vind ik dat er de basis wordt gelegd voor in de verdere
schoolperiode. In groep 3 ga je net weer en stapje verder. Dan begint het leren
schrijven, lezen en rekenen. Deze stap vind ik erg leuk. Ik kijk erg uit naar de
komende periode!

GEVRAAGD !
Groep 8 op de Groene Hil zou graag enkele zitzakken in de klas willen
hebben.
Die zijn natuurlijk te koop maar…. misschien heeft iemand er nog eentje
op een kamertje of op zolder staan waar niets meer mee gedaan wordt.
Wij zouden er héél blij mee zijn!!

VERLOF AANVRAGEN
Als uw kind om andere redenen dan ziekte afwezig is dan is het invullen van een Verlofformulier
noodzakelijk. Op dat formulier staat de naam, dag/dagen van afwezigheid en de reden vermeld.
Dit moeten wij strikt bijhouden om te voldoen aan bepalingen in de Leerplichtwet.
Het is óók nodig bij het bezoek aan een arts. U kunt het verlofformulier bij de administratie op
school krijgen maar het staat ook op onze website onder Downloads – Algemeen.

Let u er nog op dat bepaalde vormen van verlof zoals extra vakantie, alleen mogelijk zijn bij
specifieke redenen! Een dagje met opa en oma mee mogen wij, hoe leuk dat ook is, niet toestaan.
Voor bezoek aan de dokter, tandarts, orthodontist, e.d. gaan wij er van uit dat u altijd probeert om
dat buiten schooltijd te plannen. Maar we weten natuurlijk ook dat dit niet altijd kan.
De orthodontist kan niet alle kinderen na half vier behandelen en het ziekenhuis kan niet altijd
rekening met schooltijden houden. Dan houdt het op en dan kunt u via het verlofformulier aangeven
dat uw kind er op een bepaald moment niet is.
Zijn er terugkerende behandelingen op vaste tijden? Dan mag u die met data ook op één formulier
noteren, er hoeft dan niet elke keer hetzelfde formulier te worden ingevuld.

OUDERCOMMISSIE
Op 21 september stuurden we alle ouders via de mail een brief van de Oudercommissie over het
betalingsverzoek van € 12,50 per kind voor alle festiviteiten in een schooljaar.
Mócht u nog niet betaald hebben dan hopen we dat u dit z.s.m. zult doen. De dure maanden komen
er aan en de OC heeft uw bijdrage daarbij natuurlijk hard nodig!
In deze brief staat helaas wel een verkeerd mailadres. De mailadressen van de OC staan sinds enige
tijd standaard in de koptitel van de Heksenketel. U kunt de OC dan als volgt bereiken:
 Oudercommissie Groene Hil: oudercommissie.gh@nbsburgst.nl
 Oudercommissie Kroeten:
oudercommissie.kr@nbsburgst.nl

STUDIEDAG 18 NOVEMBER
Op woensdag 18 november hebben de teams van alle nutsscholen een gezamenlijke studiedag.
De kinderen zijn die woensdag vrij. De leerkrachten gaan de hele dag naar Technopolis in Mechelen
om daar extra kennis op te doen over “onderzoekend en ontwerpend leren”.
Omdat er die dag geen kinderen op school zijn is dat voor de Groene Hil een goede gelegenheid om
een deel van het plein en de ingang naar het middenbouwplein flink aan te pakken want dat is
inmiddels hard nodig. Voeten-Leppens zal een deel van de bestrating egaliseren, wortels
verwijderen en tegels opnieuw leggen. De stratenmakers starten om 7 uur en ze hopen die dag het
meeste klaar te hebben. Lukt dat niet dan gaan ze donderdag 19 november nog even door.

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

Omdat er jaarlijks wel kinderen van Burgst zijn die hun eerste communie doen maken we u attent op
het onderstaande bericht:
Eerste Communie Augustinusparochie Breda
Op donderdag 19 november aanstaande is er een informatieavond voor ouders die hun
zoon/dochter in april 2016 hun Eerste Communie willen laten doen. Tijdens deze avond leggen we
met een PowerPointpresentatie uit hoe we de kinderen gaan voorbereiden.
De bijeenkomst begint om 20.30 uur en vindt plaats in de H. Michaelkerk, Hooghout 67 te Breda.
Koffie en thee staan om 20.15 uur voor u klaar. U bent van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annie Aarts, eerstecommunie@hotmail.nl

