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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BURGST
De Medezeggenschapsraad (MR) van Burgst bestaat uit ouders en leerkrachten van de school. Zij
praten en beslissen mee in allerlei beleidszaken die op school passeren. De MR stelt zich in de
bijgaande graag aan u voor. (U ontvangt dus TWEE bestanden in PDF; deze Heksenketel en de folder.

JAARKALENDER
Ook dit schooljaar zullen we een Jaarkalender op papier uitbrengen in de vorm zoals u deze van het
afgelopen jaar kent. Het is echter zo dat onze vaste ontwerpster van Studio Zoolies nauw betrokken
is bij de opening van het nieuwe station! Zij kan pas na 8 september een start maken waardoor de
kalender begin oktober klaar zal zijn. Hieronder ziet u daarom de inhoud van de kalender tot aan de
Herfstvakantie. Zodra de Jaarkalender klaar is krijgt elk oudste kind er een mee naar huis.
Verklaring:
A = Jaarweken
B = Schoolweken
C = Datum op maandag in die week.

A

B

C

maandag

36

1

5-sep

1e schooldag

Gouden

luizencontrole

Weken

Puntje v.d. maand:
voorstellen

37

2

dinsdag

woensdag

donderdag

12-sep
Gouden

Bedankmoment

Weken

ouders
INFO grp 8 GHil

38

3

vrijdag

19-sep
Gouden
Weken

INFORMATIEAVOND(gr.1-2+8)

39

4

26-sep
Gouden
Weken

schoolfotograaf GH

schoolfotograaf KR

INFORMATIEAVOND(gr.3-7)

40

5

3-okt
Gouden
Weken

41

6

Puntje v.d. maand:
complimenten

Studie-ochtend

Start

rekenen

Inloop ouders 15.15

(kinderen vrij)

kinderboekenweek
Heksenketel

10-okt

NIO-onderzoek

NIO-onderzoek

Gouden

groep 8 GH

groep 8 KR

Weken

42

7

17-okt

DOE-ochtend 1

Gouden
Weken

43

24-okt

herfstvakantie

herfstvakantie

herfstvakantie

herfstvakantie

herfstvakantie

REGELS EN AFSPRAKEN
In een vóór de zomervakantie gehouden onderzoek onder alle leerkrachten en de kinderen van de
groepen 6, 7 en 8 kwam o.a. naar voren dat het onder beide groepen met de (sociale) veiligheid op
school gelukkig goed gesteld is.
Maar op het gebied van orde en structuur vinden zowel kinderen als leerkrachten dat er verbetering
mogelijk is. Regels zijn er wel maar die zijn niet altijd duidelijk, niet altijd bekend en niet iedereen
gaat er op dezelfde manier mee om.
Dit betekent dat wij op de eerste schooldag de regels en de afspraken nadrukkelijk met de kinderen
zullen bespreken. Daarnaast is het uiteraard de bedoeling de regels en afspraken na te leven en ook
sancties op te leggen als kinderen zich er niet aan houden. We vertrouwen hierbij op de steun van de
ouders. U hoort hier tijdens de komende informatieavond meer over.

INFORMATIEAVOND
Vorig jaar organiseerden we deze in de vorm van een inloop mét de kinderen.
Veel ouders vonden dat leuk maar misten een “centraal praatje” waarin de leerkrachten zaken
duidelijk maken die dit jaar van belang zijn. Ook leerkrachten misten de mogelijkheid om ouders
zaken centraal mee te kunnen delen. We keren daarom terug naar de bekende vorm van de jaren
ervoor.
De ouders worden zonder kinderen op een bepaalde tijd verwacht waarna de leerkrachten u centraal
informeren.
Kort na de informatieavond is er een Ouderinloop om 15.15 uur en dan is het natuurlijk leuk als u in
de gelegenheid bent om te komen zodat uw kind u van alles over de klas kan vertellen!
U ontvangt nog een apart bericht over de informatieavond, de data staan hierboven in de kalender.
(De informatieavond van de groepen 8 op de Groene Hil is wegens verhindering van mensen op
maandag 12 september.)

BURGST KANJERSCHOOL !
Dit jaar willen we de Kanjertraining in de ‘etalage’
zetten door iedere maand één onderwerp uit de
Kanjertraining centraal te zetten en dat te delen met
de ouders. U vindt steeds informatie over de
ontwikkelfase van een kind wat betreft het onderwerp;
wat wordt er op school gedaan en suggesties voor
thuis. Wilt u zich nog meer verdiepen in de
Kanjertraining, dan kunt u op de website van de
Kanjertraining een ouderboek bestellen:
http://www.kanjertraining.nl/webshop/vrije-verkoop
De Kanjerpetjes/typetjes:

Uiteindelijk willen we allemaal zijn wat er op het Kanjerdiploma staat:
Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden
Niet iedereen vindt mij aardig
Dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiek
Ik zeg wat ik voel en wat ik denk
Doet iemand vervelend tegen mij?
Dan haal ik mijn schouders op
Doet iemand rot,
Dan doe ik niet mee
Ik gedraag me als een Kanjer
Want ik ben een kanjer!

Puntje van de maand September:
Hier ben ik! Jezelf voorstellen/presenteren
-

De leerlingen leren zich op een goede manier voorstellen, rechtop staan, oogcontact maken
en duidelijk praten. Zo stralen ze zelfvertrouwen uit.
De Kanjertraining zegt: Doe nu maar jezelf; doe je niet anders voor dan je werkelijk bent. Dan
is het goed. Dan blijk jij iemand te zijn die is te vertrouwen!

Wat doen we op school?
De eerste weken van het schooljaar zijn de Gouden Weken. Hierin wordt (hernieuwd) kennis
gemaakt met elkaar en de leerkracht(en).
Vooral de groepsvorming en de regels en afspraken staan centraal, met als doel een positieve groep!
Daarnaast starten we met de lessen uit de Kanjertraining en doen we veel oefeningen met als
centrale thema ‘jezelf voorstellen; hier ben ik!’
Ontwikkelfase van het kind

Onderbouw











Benoemt zichzelf als ‘ik’.
Heeft kennis van zichzelf
en ontdekt de verschillen
en overeenkomsten
tussen zichzelf en
anderen in de groep
Stapt op iemand anders
af om b.v. te spelen of
hulp te vragen
Stelt zichzelf aan een
ander voor in een
bekende omgeving (hand
geven, naam zeggen)
Vertelt over zichzelf in
een groep (hobby’s,
familie)
Kijkt anderen aan
wanneer hij iets
vertelt in de kring

Wat kun je thuis doen??
Voorbeeldjes/ideeën die op school aandacht
krijgen en die thuis geoefend kunnen worden:
Trots staan:
*Zet je voeten stevig op de grond.
• Sta niet krom, maar recht.
• Kijk een ander aan, zeg je naam, vertel in welke
groep je zit
en hoe oud je bent.
• Hou je handen bij elkaar.
Kennis maken met - en naspelen van de
diertypetjes:
Konijntjes bibberen van angst
Aapjes doen grappig, maar zijn vervelend
Pestvogeltjes spelen de baas. Ze willen altijd hun zin
hebben. Ze schelden en slaan. Ze doen stoer. Maar
ze zijn niet aardig.
Tijgertjes doen gewoon. Tijgertjes lachen je
niet uit, zijn te vertrouwen, en helpen. Tijgertjes
spelen niet de baas en zijn niet bang.

Middenbouw








Bovenbouw:






Vertelt wat hijzelf en wat
een ander goed kan
Praat duidelijk wanneer
hij iets vertelt of
vraagt in de kring
Vertelt een idee aan de
klas
Presenteert een idee aan
iemand die hij niet goed
kent binnen de school
Reageert op positieve
feedback (kijkt trots)
Vertelt wat bij het geven
van een presentatie
belangrijk is (luid genoeg
en rustig praten,
aankijken)

Je naam:
De kinderen hebben een naam. Wat is de betekenis
van hun naam?
Waarom hebben hun ouders die naam gekozen?

Stelt zichzelf voor aan
onbekende
leeftijdgenoten
Houdt een presentatie
voor de klas en later ook
een willekeurige groep en
treedt zeker op (houding,
niet steeds wegkijken,
hardop spreken)
Reageert op negatieve
feedback (door (te
zeggen) iets te proberen
te veranderen)

Hoe begroet je elkaar?
In Nederland is het gebruikelijk om elkaar aan te
kijken en een hand te geven. Hoe doe je dat?
Kijk elkaar aan, maar niet te lang
Geef een hand, die niet te slap is en niet zo stevig
dat het pijn doet!

Familierelaties; Familierelaties zijn voor kinderen
vaak onduidelijk.
Wat is nu precies een zwager, een peettante enz.
bevraag kinderen hierover
Doel hiervan is eigenheid te bevorderen: jouw
naam/familie past bij jou.

Je staat stevig; de Tijgerproef:
Ga stevig staan met je elle bogen haaks en laat je
optillen door 2 anderen aan je elle bogen; dat gaat
doorgaans gemakkelijk. Ga nu als een boom staan;
je voeten zijn als wortels die de grond in groeien,
zwaar en stevig. Dan is het veel moeilijker om je op
te laten tillen!

Typeles met persoonlijke begeleiding op uw eigen school!
Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook het komende schooljaar is het weer mogelijk
dat uw kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen, mits er voldoende aanmeldingen zijn.
U kunt uw zoon/dochter nog aanmelden via onze website www.kindertypecursus.nl. Kies voor
aanmelden (rechtsboven). Daarna kiest u voor ‘klassikaal aanmelden’ en kunt u alle gegevens
invullen. Na aanmelding wordt alle benodigde informatie over de typecursus per post toegezonden.
Begin oktober gaan we van start, dus wacht niet te lang. Als u meer informatie wilt, kunt u ons bellen
076-5964931.
Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een speelse manier mee over de wereld, waar ze eiland
voor eiland alle letters leren typen. Door onze persoonlijke begeleiding zorgen we ervoor dat 99.8%
het diploma haalt! Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl
en klik op ‘Gratis proefles – Nu starten’.
Met vriendelijke groeten
Sylvia Ligterink
Kindertypecursus.nl

Opvoeden en opgroeien, praat er over!
Opvoeden is een leuke en uitdagende taak die ouders meestal goed afgaat. Toch kan opvoeden
ook lastig zijn. Als ouder kom je soms dingen tegen waarmee je je geen raad weet. Wat doe je als
je kind ’s avonds niet wil slapen? Hoe ga je om kinderruzies? Jullie gaan scheiden, hoe vertel dat
aan je kind?
Vragen over opvoeden horen er bij. Toch is het fijn als je hiermee terecht kunt bij iemand die met je
meedenkt of deskundig advies geeft. Dit kan iemand uit je omgeving zijn. Een ervaren ouder, of de
leerkracht van school. Als zij je vraag niet kunnen beantwoorden, kun je bij de School-CJG-er terecht.
Wegens ziekte van de vaste School-CJG-er Moniek Boin, is dit de komende tijd Janneke Janssen.
Janneke:
‘Met vragen of zorgen over opvoeden of ouderschap kun je bij mij terecht. Ik
luister goed naar wat er speelt en samen zoeken we naar een oplossing die
in jouw of jullie situatie het beste past. Soms geef ik tips of informatie
waarmee je zelf verder kunt. Als het nodig is, bied ik ondersteuning voor
korte of langere tijd. Of ik verwijs ik je door naar passende zorg.’

Spreekuur
Janneke is tijdens even weken bereikbaar op locatie Groene Hil van 14:30 tot 15:30 uur.
Tijdens oneven weken op locatie Kroeten van 14:30 tot 15:30 uur.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook:
Janneke.Janssen@cjgbreda.nl
06-12650048
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
Speciale zorg
Het kan zijn dat er meer aan de hand is en een kind of gezin speciale zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld
als er vermoedens zijn van een ontwikkelingsachterstand, autisme of andere problematiek. Ook
hiervoor kun je bij Janneke terecht. Zij zoekt samen met jou welke zorgaanbieder je hiermee het
beste kan helpen. Voor deze zorg heb je een beschikking nodig. Hierin staat om welke zorg het gaat
en voor hoe lang. Als ouder kies je zelf een zorgaanbieder. Janneke kan je hierbij ondersteunen.
Ook bij het zorgtraject dat hierop volgt.

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 voor alle ouders van Burgst. 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

