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OUDERPORTAAL
Vanaf vandaag starten wij met het Ouderportaal!
Het Ouderportaal is een beveiligde website die is gekoppeld aan ons administratiesysteem Parnassys.
Ouders kunnen na inloggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord allerlei gegevens over hun
kind(eren) online inzien.
In het Ouderportaal is het onder andere mogelijk om de volgende gegevens in te zien:
 Naam-, adres- en medische gegevens van uw kind(eren).
 Absentiegegevens.
 Facturen vanuit de school.
 Gemaakte methodetoetsen.
 Het rapport.
 Groepslijst, namen, adres en fotootje van de klasgenootjes van uw kind(eren).
 Schoolgegevens.
Bij een aantal van deze onderwerpen hoort een stukje uitleg.
Er kunnen vanuit de ouders ook vragen zijn bij een aantal onderwerpen.
Advies vanuit Parnassys en ervaringen van andere scholen leren daarom dat het niet verstandig is om
alle opties van het Ouderportaal meteen “open” te zetten. We beginnen klein zodat u kunt inloggen
en kunt leren omgaan met het systeem waarvan het gebruik zich overigens redelijk vanzelf wijst.
Steeds voegen we iets toe waarbij we u een nadere toelichting geven aangaande het gebruik ervan.
Hoe komt u in het Ouderportaal??
 Uw account in Parnassys wordt eerst actief gemaakt. Dat wordt op school gedaan.
 U ontvangt dan een automatische mail vanuit Parnassys met de benodigde gegevens.
Daarmee logt u op het Ouderportaal in.

De mail die u ontvangt ziet er als volgt uit:
Geachte heer/mevrouw <naam>,
Hierbij uw gebruikersnaam voor het ParnasSys-ouderportaal:
Gebruikersnaam: <uw gebruikersnaam>
Voordat u gebruik kunt maken van het ouderportaal moet u eerst een wachtwoord instellen. Dat gaat via de volgende link:
Wachtwoord instellen. Let op, nadat u uw wachtwoord heeft ingesteld is deze link niet meer bruikbaar.
U vindt het ParnasSys-ouderportaal op https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school van uw kind(eren).
Met vriendelijke groet,
Neutrale Bijzondere Basisschool Burgst

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Vanwege het vertrek van één van onze ouderleden zijn wij op zoek naar versterking
van de oudergeleding locatie Kroeten. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.
Met vriendelijke groet.
MR Burgst.

STUDIEDAG
Afgelopen woensdag 5 oktober had het hele team van Burgst een studiedag op de Groene Hil.
De ochtend van deze dag werd gebruikt om het team bij te scholen over het vak rekenen en onze
nieuwe rekenmethode. Onder leiding
van rekenexpert drs. Pauline van Vliet
werd ons team bijgeschoold in hoe het
rekenen bij kinderen verloopt en zich
ontwikkelt. Ook was er aandacht voor
de onderwijskundige grondslag van onze
nieuwe rekenmethode Wereld in
Getallen waar nu de hele school mee
werkt. ’s Middags was er ruimte voor
het kleuterteam om verder te praten
over de visie op het kleuteronderwijs.
De overige groepen vergaderden met
hun parallelcollega’s of konden een
instructie volgen over onze
elektronische leerweg MyLearning waar
de kinderen in de groepen 6 t/m 8 mee
Pauline van Vliet aan het woord over het vak rekenen.
werken. Het was een zinvolle en nuttige dag!

SMARTPHONES
Veel kinderen, vooral in de bovenbouw, hebben een telefoon bij zich. Die hebben ze op
school niet nodig maar we realiseren ons natuurlijk wel dat zo’n apparaat bij deze tijd
hoort. Een telefoon moet onder lestijd uit staan en mogelijk worden de telefoons bij
aanvang van de les centraal in de klas bewaard. We attenderen alle ouders er met
nadruk op dat de school geen aansprakelijkheid aanvaardt als een (dure) telefoon
beschadigt of zoek raakt.

KINDERBOEKENWEEK
Gisteren is de Kinderboekenweek van start gegaan!!!
Het thema is “Voor altijd jong…. opa en oma”. Iedereen mocht als opa of oma naar school komen en
bij het horen van het Kinderboekenweeklied werd iedereen weer jong!

Op beide locaties waren er heel veel grote en kleine opa’s en oma’s én een gezellige sfeer!
Tijdens de lessen wordt er veel gelezen en ook voorgelezen door opa’s en oma’s!

LUIZENZAKKEN
Veel kinderen hebben inmiddels een luizenzak waar ze hun jas in
kunnen stoppen. We hopen daarmee dat de kans op het krijgen van
hoofdluis een stuk kleiner wordt. Onze voorraad luizenzakken is
inmiddels op en er zijn nieuwe besteld. Daarbij werden we er wel
minder aangenaam door verrast dat de prijs nu een stukje hoger is
geworden.
We moeten de prijs helaas aanpassen naar € 1,50 per luizenzak.
U kunt op beide locaties een exemplaar kopen in meerdere kleuren.

GOUDEN WEKEN
Puntje van de maand Oktober:

Complimenten geven en ontvangen!
-

De leerlingen leren goed over zichzelf te kunnen denken door complimenten te leren ontvangen, maar ook een ander een goed gevoel te geven door te complimenteren.

Wat doen we op school?
We zitten tot de herfstvakantie in de Gouden Weken. De afspraken en regels zijn bekend bij de
leerlingen, maar moeten nog regelmatig worden herhaald. We geven als leerkrachten vooral
complimenten aan leerlingen/de groep als ze zich aan de afspraken en regels houden. (zo is duidelijk
welk gedrag we verwachten)
We doen veel ‘complimentenactiviteiten’ in de klassen. Voorbeelden zijn: ‘Kanjer van de dag’;
‘Complimentenbrievenbus’; ‘Hoe ontvang je een compliment?’; Kanjerlessen over complimenten
geven en ontvangen.

Ontwikkelfase van het kind

Onderbouw



Geeft een ander een
compliment over iets dat
hij/zij gemaakt heeft;
over uiterlijk

Middenbouw



Geeft een ander een
compliment over iets wat
hij/zij goed kan

Bovenbouw:



Gaat aardig om met
leerlingen die anders zijn
dan anderen (niet pesten,
betrekken bij activiteiten,
complimenten geven)
Heeft oog voor ieders
kwaliteiten



Wat kun je thuis doen??
Voorbeeldjes/ideeën die op school aandacht
krijgen en die thuis geoefend kunnen worden:
Complimentenrondje:
B.v. tijdens het avondeten geeft één lid van het gezin
alle anderen een compliment. Iedere dag is iemand
anders aan de beurt, zodat je er de hele dag op kan
letten.
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…
Eén van de gezinsleden zegt een
compliment, maar niet voor wie die is
De andere gezinsleden raden over wie het
gaat!
Afspreken:
In de bovenbouw kennen kinderen elkaar al een
aantal jaren; speel ook eens met iemand waar je dat
niet zo snel mee zou doen en ontdek elkaars
kwaliteiten!
Kinderboekenweek:
Breng een bezoekje aan je opa en oma, maak een
tekening met een mooi compliment voor hen!

Beste ouders;
De cursus Positief opvoeden waar we u enkele keren op geattendeerd hebben gaat binnenkort van
start. Er was een complete groep maar helaas moest een aantal ouders wegens andere
verplichtingen afhaken. Nu is de groep nét te klein om te kunnen starten en dat is natuurlijk erg
jammer! Wie is nog geïnteresseerd om mee te doen?? De cursus is gratis en bestemd voor alle
ouders van Burgst, dus voor ouders van beide locaties!

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

Wij verwachten de nieuwe Jaarkalender aanstaande maandag van de drukkerij!

