Ouderblad “De Heksenketel” van Nutsbasisschool Burgst. Locaties: Groene Hil 20 en Moeraszegge 73
Mailadressen: MR: mrburgst@gmail.com
Heksenketel: p.duijvelaar@nbsburgst.nl
OCgr.hil: oudercommissie.gh@nbsburgst.nl
OCkroeten: oudercommissie.kr@nbsburgst.nl

Jaargang 26

nummer 11

3 juni 2016

WORKSHOP-AVOND OUDERS
Op 10 mei j.l. organiseerden wij een
workshopavond voor onze ouders. Er kon
worden ingeschreven op allerlei
onderwerpen rondom de opvoeding die
interessant zijn voor ouders zoals puberteit,
voeding, lifestyle, e.d.
Wij telden zo rond de 45 ouders. Dat is wat
minder dan in voorgaande jaren maar we
constateerden wel dat de aanwezige ouders
het zeer interessant vonden en ook volgend
jaar weer graag zo’n avond zouden willen!
Natuurlijk bedanken we iedereen voor de
aanwezigheid en positieve bijdrage!
De workshophouders waaronder enkele
ouders van Burgst maar ook het CJG en de
GGD danken we graag voor het delen van hun
kennis en informatie.

Directeur Joost Matthee ontvangt iedereen in de hal.

ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN OC EN MR
Omdat we soms horen dat er onduidelijkheid is over wie nu welke rol heeft binnen school, zetten we
voor u de verschillende taken/verantwoordelijkheden van zowel OC als MR op een rij.

De Oudercommissie (OC)
De oudercommissie is een groep actieve, enthousiaste ouders die diverse feestcommissies op school
ondersteunen. Festiviteiten zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, carnaval, Pasen, de sportdagen,
het lentefeest en de traktatie op de laatste schooldag.
Ze verzorgen en verspreiden dan onder andere de traktaties en/of cadeautjes. Ze hebben contact met
de commissies over de voedingswaren zodat er aanpassingen gedaan kunnen worden voor kinderen
met allergieën. De traktaties of cadeautjes tijdens de festiviteiten en het drinken wordt bekostigd uit
de ouderbijdrage OC.
De OC is bereikbaar op de volgende email adressen:
Locatie Groene Hil:
Oudercommissie.gh@nbsburgst.nl
Locatie Kroeten:
Oudercommissie.kr@nbsburgst.nl

De OC -leden zijn :
Voor de locatie Kroeten :
- Cecil Kooiman
- Elma Riemslag
- Fabienne Wink (aanspreekpunt locatie Kroeten)
- Marijke Schreurs
- Nicole Nanlohy (penningmeester OC)
- Reinier Wink (voorzitter OC)
- Nancy de Rooij (teamlid Kroeten)
- Sanella Zwaan
- Wilma van den Dungen
Voor de locatie Groene Hil :
- Elke de Vreeze (aanspreekpunt Groene Hil)
- Femke Bonnee
- Heilke de Been
- Sandra van Huet
- Siegrid van der Vorm (secretaris OC)
- Carla Derkzen (teamlid Groene Hil)

De Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit vier enthousiaste ouders en vier betrokken leerkrachten die op een positief/
kritische manier meedenken over het reilen en zeilen op onze school.
Als MR-lid praat je elke zes weken mee over allerlei (beleids)zaken die zich op school afspelen, zoals
o.a. de jaarplancyclus, de uitkomsten van de tevredenheidspeilingen en de vervolgacties daarop en
zaken die door ouders en leerkrachten worden aangedragen.
Zo is de MR bijvoorbeeld nauw betrokken geweest rondom het proces invoering nieuwe schooltijden.
MR-leden zijn de schakel tussen ouders en school. U kunt hier uw zorgen, opmerkingen, suggesties en
ideeën neerleggen, zodat deze besproken kunnen worden.
Onze vergaderingen zijn openbaar, u bent altijd welkom om er één als toehoorder bij te wonen.
De data vindt u op de website.
Meer informatie, waaronder de rechten en plichten van de MR, kunt u lezen op de website van onze
school.
Tevens brengen wij in de loop van dit schooljaar een folder uit met meer uitgebreide informatie. Deze
wordt in de toekomst ook meegenomen in het informatiepakket voor nieuwe ouders.
De MR-leden zijn :
Voor de locatie Kroeten :
Helga Spelt (ouderlid en voorzitter)
Jaimy Sormani (ouderlid)
Masja de Pender (leerkracht groep 7)
Voor de locatie Groene Hil :
Lucy de Schepper (ouderlid )
Vicky de Jager (ouderlid )
Ellen Schellekens (leerkracht groep 8)
Audrey Dankers (leerkracht groep 3)
Anjo Schaerlaeckens (leerkracht groep 6/7)

De MR is voor beide locaties bereikbaar op één mailadres: mrburgst@gmail.com

VAKANTIEROOSTER 2016 – 2017
Hierbij publiceren we het vakantierooster voor het komende schooljaar zodat u in verband met uw
eigen planning tijdig op de hoogte bent van de vakanties.
We starten na de zomervakantie op maandag 5 september.
Herfstvakantie 2016
Kerstvakantie 2016
Voorjaarsvakantie 2017
Pasen 2017
Meivakantie 2017
Hemelvaart 2017
Pinksteren 2017
Zomervakantie 2017

maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober
maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari
maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart
2e Paasdag, maandag 17 april
maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei
donderdag 25 en vrijdag 26 mei
2e Pinksterdag, maandag 5 juni
maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus

week 43
week 52 + week 1
week 9
in week 16
week 17 en 18
in week 21
in week 23
weken 29 t/m 34

Studiedagen
Onze studiedagen staan, mede door boekingen van externe deskundigen, nog niet voor 100% vast.
Het betreft in ieder geval 6 woensdagen, we delen u deze data zo snel mogelijk mee.

CURSUS POSITIEF OPVOEDEN
Wij attendeerden u eerder op de cursus Positief Opvoeden, gegeven
door het CJG. Deze cursus zou op enkele vrijdagochtenden op de
Groene Hil gegeven worden en is gratis toegankelijk voor alle ouders
van Burgst. Helaas werd het minimum aantal deelnemers niet gehaald
waardoor de cursus niet doorgaat. Omdat enkele ouders aangaven toch wel geïnteresseerd te zijn
maar op vrijdagochtend niet kunnen komen gaat het CJG proberen om de cursus na de zomervakantie
op een avond te plannen. Hopelijk kunnen dan meer ouders erbij zijn!

TYPECURSUS
Na de zomervakantie willen we de typecursus van opleidingsinstituut
“Kindertypecursus.nl” weer gaan aanbieden aan de kinderen van onze
groepen 6 t/m 8.
De cursus wordt, afhankelijk van het aantal aanmeldingen óf op de Groene
Hil óf op Kroeten gegeven en bij voldoende aanmeldingen op beide
locaties. Op school kunt u alvast een folder meenemen met informatie, ook
kunt u kijken op de website www.kindertypecursus.nl
Exacte data en opgave volgen dan later.

NIEUWE GROEPSINDELING
De Werkgroep Groepsindeling is gereed met het maken van een nieuwe indeling voor het komende
jaar. Volgend jaar zal Burgst 20 groepen hebben, dat zijn er nu 21.
De directie plaatst vervolgens de leerkrachten op de groepen en er wordt bepaald welke groepen extra
ondersteuning zullen krijgen. In enkele gevallen is vóóraf nadere informatie naar de ouders nodig, dit
zal in de komende week gebeuren.
De nieuwe groepsindeling 2016 – 2017 + de nieuwe leerkrachten zullen we op 23 juni bekend maken.

BELEVENISSEN OP SCHOOL
In het dagelijkse schoolleven gebeurt er natuurlijk van alles en maken uw kinderen van alles mee.
Het is leuk om daar als ouder ook bij betrokken te zijn maar u kunt er natuurlijk niet altijd zijn.
Wij proberen met inachtneming van de privacyregels om u zoveel mogelijk te laten meegenieten met
uw kinderen! Informatie over Burgst vindt u vooral op onze website, verslaglegging van bepaalde
lessen of andere activiteiten vindt u op onze Facebookpagina’s. Enkele groepen hebben een
Groepsapp en de locatie Kroeten heeft ook een account op Twitter. We nodigen u graag uit!
Hierbij de gegevens:
Website Burgst:
www.nbsburgst.nl
Facebookpagina GH: www.facebook.com/NutsbasisschoolBurgst
Facebookpagina KR: www.facebook.com/BurgstKroeten
Twitteraccount KR:
twitter.com/burgstkroeten

JONGSTE KLEUTERS VRIJ
In verband met de komende toetsen zijn de jongste
kleuters vrij op vrijdag 17 en 24 juni.
Op deze twee vrijdagochtenden kunnen dan de kinderen
van groep 2 hun toetsjes maken.
Met dank aan oplettende ouders attenderen we u erop
dat deze data goed staan op de maandkalender maar in
het overzicht van vakanties staat helaas één datum
verkeerd.
Hopelijk heeft iedereen de maandkalender ophangen en
bovendien hebben de leerkrachten deze data al genoemd in afgelopen klassenmails.

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

VERLOREN
Op de Groene Hil heeft een medewerkster van KOBER in of rond het gebouw een zilveren armband
verloren. Deze is haar erg dierbaar en ze zou hem natuurlijk graag terug willen hebben.
Mocht iemand hem gevonden hebben dan kan hij via de brievenbus of bij de administratie van de
Groene Hil afgegeven worden.

Op vakantie naar Kroatië, Turkije, Marokko, Bulgarije of……?
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg
dat u goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn.
Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Kroatië, Marokko,
Egypte en Turkije, maar ook voor Bulgarije adviseren wij vaccinaties o.a.
tegen besmettelijke geelzucht (hepatitis A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie
via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op basisscholen verspreiden.
Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee naar
huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidingen en
een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geelzucht en
andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties [ Link naar
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/vaccinaties/hepatitis-besmettelijke-geelzucht ]
Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl of er voor het land dat u bezoekt vaccinaties
aanbevolen worden. U kunt eenvoudig online een afspraak maken bij een GGD in uw regio.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Team GGD Reisvaccinaties
www.twitter.com/GGDreistmee
www.facebook.com/GGDreistmee

