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OUDERPORTAAL
Met ingang van het nieuwe schooljaar willen we starten met het Ouderportaal van Parnassys.
Parnassys is de naam van ons administratiesysteem en één van de mogelijke faciliteiten is dit
Ouderportaal. Ouders kunnen daar met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord op inloggen en
dan allerlei gegevens over hun kind(eren) bekijken.
Dat kan gaan om de naam-adres-telefoongegevens, groepslijsten maar ook de resultaten van de
gemaakte toetsen en de status van het rapport.
Na de zomervakantie zullen we u nader informeren en op een beperkte schaal hiermee starten.
Gaandeweg zullen we dan meer opties beschikbaar stellen.
We hopen in ieder geval dat hiermee de communicatie van school naar ouders een goede en positieve
impuls zal krijgen!

VAKANTIEROOSTER EN STUDIEDAGEN
In een vorige Heksenketel publiceerden we het vakantierooster.
Dat herhalen we hieronder nog een keer maar nu ook met vermelding van de studiedagen.
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
Het team van Burgst volgt jaarlijks een na- en bijscholingsprogramma.
Deze studiemomenten zijn op een aantal woensdagmiddagen en ook op de onderstaande hele
woensdagen gepland. Op de onderstaande woensdagen zijn de kinderen vrij.
 woensdag 05 oktober 2016
 woensdag 02 november 2016
 woensdag 16 november 2016
 woensdag 18 januari 2017
 woensdag 24 mei 2017 (dit is de woensdag vóór Hemelvaartsdag).
 woensdag 05 juli 2017
Deze studiedagen worden begeleid en mede verzorgd door externe experts en betreffen onder andere
het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem “ZIEN”, Rekenen en Cultuuronderwijs. Door deze externe
boekingen kan het helaas voorkomen dat een studiedag niet op het meest gunstige moment valt zoals
in de eerste week na een vakantie. We proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen.
Op de laatste studiewoensdag dragen de leerkrachten alle kinderen over aan hun opvolger.
De jongste kleuters (groep 1) zijn wegens toetsen voor de oudste kleuters vrij op de volgende
dagen:
 woensdag 1 februari 2017
 woensdag 7 juni 2017
De oudste kleuters (groep 2) zijn i.v.m. de eerste wenmiddag vrij op woensdag 28 juni 2017.
De groepen 8 zijn op de dag ná het schoolkamp vrij, dit is vrijdag 23 juni 2017

JUF GERDY MET PENSIOEN
Na een lange onderwijscarrière gaat juf Gerdy van Kroeten nu écht met pensioen!
Gerdy was vanaf de éérste dag betrokken bij Burgst omdat haar man Cedric Bousché als directeur onze
school startte in 1987. Gerdy viel aanvankelijk vaak in en heeft daarna lesgegeven in diverse groepen
waarvan de afgelopen jaren bij de kleuters. Gerdy heeft op alle locaties gewerkt. Gestart op de Groene
Hil, daarna Donkslagen en nu al heel wat jaartjes op Kroeten! We bedanken Gerdy natuurlijk voor haar
jarenlange enthousiaste inzet en we wensen haar een fijne komende tijd toe in een goede gezondheid!
Gerdy heeft vanaf 1998 (kleuters Donkslagen) Roos de Beer in de klas gehad. Die logeerde steeds bij
één van de kleuters en die schreven dan met hun ouders de belevenissen van Roos op in een dagboek.
Die heeft Gerdy altijd bewaard zodat er nu van 1998 tot en met 2016 dagboeken zijn van Roos de
Beer!

Chatime tv was op onze school en maakte een reportage over Roos de Beer en Juf Gerdy. Volgende
week woensdag alles over het vertrek van Juf Gerdy en Roos op BredaNu om 18.30 uur of op de
website van Chatime: www.chatime.nl. Kijken dus!!!!!

CURSUS POSITIEF OPVOEDEN
In het nieuwe schooljaar zal het CJG weer een cursus Positief Opvoeden verzorgen. Op verzoek van
ouders doen we dat nu ’s avonds van 19.30 – 21.30 uur. De data zijn: donderdagavonden 13 oktober,
3 - 17 november en 1 december.
Zie de aparte flyer verderop in deze Heksenketel.

Wij hebben zomervakantie van
maandag 25 juli tot en met
vrijdag 3 september.
We hopen iedereen weer te
zien op maandag 5 september!!

Tevreden ouders, Blije kinderen!
Doe mee aan de cursus “Positief opvoeden”

Op NBS Burgst, Groene Hil.
Vind jij opvoeden ook zo boeiend? En heb jij het er ook wel eens over hoe leuk jouw kinderen zijn en
wat jij belangrijk vindt in jouw opvoeding? Met elkaar ervaringen uitwisselen is dan ook een feest van
herkenning. Ook wanneer het gaat om de dingen die we juist moeilijk vinden en die niet vanzelf gaan,
daarin zijn we niet de enige.
Onder leiding van twee CJG vrijwilligers die hiervoor opgeleid zijn, gaan we interactief met elkaar aan
de slag over de uitgangspunten van positief opvoeden. We luisteren naar elkaars ervaringen, delen
verhalen en versterken elkaars kwaliteiten. Opvoeden is een ‘vak’ dat je vooral in de praktijk leert.
Gewoon door het te doen met je hart en met je hoofd.
‘Ik heb samen met mijn partner aan de inspirerende cursus Positief Opvoeden deelgenomen om met andere ouders van
gedachten te wisselen over het proces van opvoeden. Met alle dilemma’s die we daarin tegenkwamen. Het bleek een enorme
stimulans om in een veilige en kwetsbare setting te kunnen delen en leren hoe hier dagdagelijks mee om te gaan. Wat mij
betreft een toegevoegde waarde voor iedereen die (ook als partners samen) durft te onderkennen dat opvoeden leuk en
voedend kan zijn maar tegelijkertijd moeizaam, energievretend en confronterend!’
Tom, vader van twee zonen

De cursus Positief opvoeden bestaat uit vier donderdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur en is
gratis. Vanaf 19.15 uur kun je alvast terecht voor een kopje koffie en thee. Vanwege het
interactieve karakter is het de bedoeling dat je alle vier de bijeenkomsten aanwezig bent. Zowel
alleen als samen met je partner ben je welkom. Maximaal 12 deelnemers.

Cursusdata: 13 okt, 3-17 nov en 1 dec
Nieuwsgierig geworden? Geef je dan snel op via onderstaande link, want vol = vol!
http://www.cjgbreda.nl/burgst
Heb je nog vragen, neem dan contact op met Yvonne de Gouw 06-12994600 of mail
yvonne.de.gouw@cjgbreda.nl

