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Beste ouders;
Onderstaande cursus is ook in een eerdere Heksenketel aangekondigd. Er zijn nog enkele
aanmeldingen nodig om de cursus te laten doorgaan. Daarom brengen we de cursus hierbij
nogmaals onder uw aandacht!

Doe mee aan de cursus “Positief opvoeden” op Burgst, Groene Hil.
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.

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

GOUDEN WEKEN
De eerste circa zes weken van het schooljaar worden De Gouden Weken genoemd.
Een klas vormt zich in deze eerste schoolweken, kinderen vinden hun draai in de klas en hun plek ten
opzichte van elkaar. Om dit proces te ondersteunen krijgen bijna alle groepen dans- of dramalessen
gedurende de eerste zes schoolweken.
Elke week wordt 1 les gegeven door een bevoegd dans- (Dansgezelschap De Stilte) of dramadocent
(De Nieuwe Veste). Deze lessen moeten niet gezien worden als ballet/streetdancelessen (het
instuderen van pasjes tot een voorstelling) of als het instuderen van een toneelstuk of musical.

Het accent van deze lessen ligt op samen werken, rekening houden met elkaar, elkaar leren kennen,
jezelf mogen zijn, je eigen ruimte in durven nemen, creatief uiten, fantasiestimulering.
Het gaat in deze lessen om het proces wat de kinderen doormaken en niet om de opbouw naar een
eindproduct. Tot de herfstvakantie zullen de meeste groepen elke week een les hebben.
Uitzonderingen zijn er voor:
 De groepen 6: Zij krijgen van het kunstaanbod van De Ontdekking danslessen (project
kunstenaar in de klas). In verband met de planning van dit project beginnen de lessen voor deze
groepen een paar weken later.
 De groepen 8: Hun dramalessen zullen later in het schooljaar plaatsvinden en zullen gelinkt
worden aan hun eindmusical.
We wensen alle kinderen en leerkrachten veel plezier!

BURGST BEDANKT OUDERS
Eerder deze week ontving u een uitnodiging voor ons ouderbedankmoment op vrijdag 16 september.
Om dit zo goed mogelijk onder ieders aandacht te brengen herhalen we dit hierbij.
Een school kan niet zonder de hulp van ouders en we zijn dan ook erg blij met alle hulp die we van
ouders krijgen. Natuurlijk heeft niet iedereen dezelfde mogelijkheden, b.v. door eigen werk.
Er zijn ouders die soms eens een keertje helpen en anderen helpen vaker of heel vaak.
Vandaar dat we alle hulpouders (of u nu weinig of vaak op school te vinden bent) op vrijdag 16
september graag even in het zonnetje zetten. Letterlijk en figuurlijk, want we willen dat op het plein
doen, hopende dat het zonnetje ook echt schijnt. We schenken u koffie, thee of fris in, want voor
alcohol is het dan nog wat vroeg. En natuurlijk doen we er iets lekkers bij.
Het begint om 11.30u en het duurt tot de school uitgaat om 12.25u. We hopen veel ouders te zien.
Tot dan!
Namens het hele team,
Leo Huijsman en Paul Duijvelaar, locatieleiders.

EVALUATIE SCHOOLTIJDEN
Vorig jaar zijn na de Kerstvakantie de schooltijden aangepast. Alle kinderen gaan nu evenveel uur
naar school waarbij we erin geslaagd zijn om de lestijden zoals die waren niet al te veel te
veranderen. In de komende periode willen we de gevolgde procedure graag evalueren met de
ouders. Dat kondigen we hierbij vast aan, we zoeken samen met de MR nog naar de juiste manier om
dit zo effectief mogelijk te doen.

OUDERPORTAAL
Binnenkort zal er een start worden gemaakt met het Ouderportaal. Dit is een speciaal voor ouders
bestemde website die verbonden is met ons administratiesysteem Parnassys.
Ouders kunnen daar in een afgeschermde omgeving allerlei gegevens over hun kind inzien zoals de
naam- en adresgegevens, toetsresultaten, leerlingenlijst van de klas en het rapport.
Ervaringen van scholen die hier al mee werken leert dat het goed is om dit portaal niet helemaal
meteen “open” te zetten maar bescheiden te starten en dan gaandeweg uit te breiden.
Elke ouder zal hiervoor uitleg, een gebruikersnaam en een wachtwoord ontvangen.

