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WORKSHOP-AVOND OUDERS
Voor de workshopavond op dinsdag 10 mei komen de aanmeldingen gelukkig goed binnen.
In de twee afgelopen jaren organiseerden we deze avond ook en dit was steeds een groot succes!
Bij deze Heksenketel voegen we nogmaals een aanmeldstrookje wat u op school kunt inleveren.
Wél moeten we u dringend vragen om u uiterlijk MORGEN, vrijdag 22 april op te geven!
De meivakantie komt er aan en op de dinsdag direct na de vakantie is deze avond al.
Dat betekent dat wij de indeling van workshops en verdere organisatie in de vakantie in orde moeten
maken en dus uiterlijk morgen wel moeten weten wie er komen en wat de keuze is.
Voor meer informatie over de inhoud van de workshops verwijzen we u graag naar de eerder
gestuurde informatie (Heksenketel 9, folder en brief op papier). De folder vindt u ook op onze
website www.nbsburgst.nl onder Downloads – Algemeen.

KONINGSSPELEN
Morgen doen wij weer mee aan de Koningsspelen. We
starten die ochtend met het Koningsontbijt op school.
Daarna volgt er een ochtend met allerlei leuke
spelletjes op het plein. De schooltijden zijn
onveranderd, om 12.25 uur begint de meivakantie.
We zijn in elk geval heel blij dat de studenten via OSHB
bereid zijn om de organisatie van de Koningsspelen alsnog te verzorgen!

MAIL GEMIST ??
Ons mailsysteem vanuit Parnassys (=leerlingadministratie) kampt deze week met vervelende
storingen. Het blijkt dat de mail vanuit Parnassys door een aantal providers ineens als spam wordt
afgehandeld en dus niet wordt bezorgd. Deze procedure is op zich gebruikelijk als vanuit één
aanbieder grote hoeveelheden email wordt aangeboden. Parnassys is druk bezig om dat weer
ongedaan te maken maar is daarbij afhankelijk van de medewerking en snelheid van de betrokken
providers. Dit betekent dat een aantal ouders wél mail krijgt maar een (groot) aantal veel later.
Mogelijk ontvangt u dus nog mail die eerder deze week al verzonden was.
We hebben enkele zaken ook op papier meegegeven toen dit probleem naar voren kwam.
Hopelijk is alles z.s.m. weer in orde!

ZIEKTE SCHOOL-CJG
Onze school-CJG Moniek Boin is wegens ziekte afwezig.
Zij wordt tijdelijk vervangen door Janneke Janssen.
Ze is via de mail en telefonisch te bereiken maar liefst via de mail.
Haar gegevens zijn:
Janneke Janssen
Aanwezig op ma-di-do
Tel. 06-12650048
E-mail: janneke.janssen@cjgbreda.nl

KOBER BSO GROENE HIL
Aan alle ouders, leerkrachten, collega’s en andere belangstellenden;
Het is bijna zover, in de meivakantie gaat BSO Merlijn verhuizen van het Kraaiennest naar de Groene
Hil! Zijn jullie ook zo benieuwd hoe het er uiteindelijk allemaal uit komt te zien? Kom dan gerust een
kijkje bij ons nemen.
Iedereen is van harte welkom op maandag 9 mei a.s. van 15.15 tot 16.00 uur.
Wij stellen onszelf en ons nieuwe onderkomen heel graag aan jullie voor!
Met vriendelijke groet,
BSO Merlijn

Of het weer mee gaat werken is nog een beetje de vraag maar… vrijdag 22 april begint de
meivakantie om 12.25 uur voor alle kinderen!
We hopen iedereen weer te zien op maandag 9 mei en we wensen iedereen een fijne vakantie toe!

Aanmelden Workshopavond
U kunt zich uiterlijk vrijdag 22 april nog aanmelden door onderstaande strook ingevuld in te leveren bij
de leerkracht van uw kind óf de gevraagde gegevens te mailen naar:
p.duijvelaar@nbsburgst.nl of l.huijsman@nbsburgst.nl

Aanmelding ouderavond 10 mei 2016 op NBS Burgst
Naam: ……………………………………………………………………………………………………….
Ouder/verzorger van: ……………………………………………….. uit groep: …………...
Keuze workshop: ……………………………………………………………………………………….
Reserve keus *) is: …………………………………………………………………………………….
*) het doorgaan en/of een tweede ronde van een workshop is afhankelijk van het aantal deelnemers, vandaar dat wij een
reservekeuze vragen.

