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OUDERPORTAAL
Als het goed is gegaan hebben nu de meeste en hopelijk alle ouders een inlogbericht ontvangen.
In eerste instantie zijn alle inlogberichten tegelijk naar ruim 650 mailadressen gestuurd.
Parnassys (admin.systeem) blijkt echter problemen te hebben met een mailserver in de VS die dit
moet afhandelen. Die bepaalt dat 650 mails van één afzender wel spam zal zijn. Deze mailberichten
worden vervolgens helemaal niet doorgestuurd óf enkele providers in Nederland houden de mail om
dezelfde reden tegen óf de mail wordt wel bezorgd maar belandt in de map “Ongewenste items”.
Er wordt druk aan gewerkt maar het probleem blijkt niet eenvoudig op te lossen.
Voor ons veel extra werk want nu zijn enkele honderden inlogberichten stuk voor stuk opnieuw
verzonden, dat werkte dan gelukkig wel!
Als alle ouders kennis hebben kunnen maken met het Ouderportaal zullen we met een toelichting,
een optie toevoegen. Dat gebeurt binnenkort, u ontvangt daar bericht over.
Heeft u nog steeds géén inlogbericht en zit dat ook niet bij Ongewenste items??
Wilt u dat dan melden aan p.duijvelaar@nbsburgst.nl ?

DRAMALESSEN NA SCHOOLTIJD
We kunnen na de vakantie bij voldoende belangstelling weer een Theatercursus na schooltijd
organiseren! Het idee moet nog definitief vorm krijgen maar gedacht wordt aan een cursus van 6
bijeenkomsten van elk één uur. De cursus wordt gegeven door de dramadocente die ook onder
schooltijd de door ons ingekochte lessen verzorgt. De cursus zal voor de groepen 5 t/m 8 zijn,
maximaal 15 deelnemers hebben en gaan over het thema “Sprookjes”.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan de cursus op beide locaties gegeven worden (twee
groepen) of op één locatie (één groep) waar de meeste aanmeldingen zijn.
Informatie over de kosten en verdere opgave hoort u nog van ons.

MYLEARNING
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben een account op onze elektronische leerweg
MyLearning. Ze kunnen natuurlijk ook thuis inloggen en in de agenda hun huiswerk bekijken.
Ook kunnen de boeken van Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie bekeken worden en de Junior
Bosatlas. Natuurlijk is het leuk als u als ouder eens mee mag kijken met uw kind!

NIEUWE KLEUTERS
Onze kleutergroepen lopen al aardig vol! Na de Kerstvakantie zal er een nieuwe kleutergroep starten
met jongste kleuters. Deze groep start net als vorig jaar op Kroeten omdat we daar twee
kleutergroepen hebben die het eerst vol zijn.
Voor de Groene Hil zal dit, net als vorig jaar, betekenen dat enkele nieuwe gezinnen met hun kleuter
op Kroeten starten en dan ná de zomervakantie verder gaan op de Groene Hil.
Het is echter van groot belang dat wij op de hoogte zijn als er nog broertjes en zusjes gaan
instromen dit schooljaar. Wilt u ons dit zo snel mogelijk laten weten?

VERVANGING LEERKRACHTEN
Eerder deze week was er een bericht in het nieuws dat alle scholen ernstig worstelen met de
bepalingen in de nieuwe wet Werk en Zekerheid. Wie één keertje invalt op een school, al is dat maar
een ochtend of middag, ontvangt daarvoor een aanstelling. Na 6 aanstellingen kan de invaller
aanspraak maken op een benoeming. Maar als iemand 6 keer heeft ingevallen voor leerkrachten die
b.v. ziek waren of een dag verlof hadden is dat natuurlijk onwerkbaar. Er is immers helemaal geen
vacature aanwezig, de mensen waarvoor vervangen is komen gewoon terug.
Gevraagd is of er voor het onderwijs een uitzondering gemaakt kan worden zoals dat ook is bij enkele
andere sectoren. Dit is tot nu toe echter geweigerd.
Voor de school betekent dit dat veel invallers zich niet meer beschikbaar stellen voor één of twee
dagen, b.v. bij ziekte. Want dan zit je zó aan de 6 keer en dan mag je de komende 6 maanden
helemaal niet meer komen. We merken dat doordat het geregeld voorkomt dat er niemand is óf dat
er verschillende mensen komen invallen. Wij werken met 18 andere schoolbesturen samen met het
CPV (Centrum Pers. Voorziening) die van iedereen bijhoudt hoe vaak die persoon bij een bestuur
heeft ingevallen. Hopelijk komt er snel een betere oplossing voor dit probleem!
Omdat dit probleem steeds nijpender wordt kán het gaan gebeuren dat een groep naar huis
gestuurd moet worden. Wij gaan daar uiteraard uiterst terughoudend mee om en stellen alles in het
werk om dit te voorkomen. Mócht dit toch onvermijdelijk zijn dan worden eerst de ouders gebeld.
Wij sturen nooit kinderen zonder bericht naar huis als er geen leerkracht is.

WEBSITE BURGST
Hoewel veel verslagjes van gebeurtenissen met foto’s via Facebook of Klasbord gaan hebben we ook
nog onze website www.nbsburgst.nl Kijkt u hier nog wel eens op?
Want daar vindt u allerlei
aanvullende informatie over
Burgst, zoals de Schoolgids en
allerlei andere nuttige info. In
de map Downloads staan vele
documenten gegroepeerd. Zo
vindt u daar de notulen van de
MR en de OC, de Jaarkalender,
Verlofformulier, een PDF van
de Schoolgids, enz.
Ook staan de Heksenketels er
op en enkele korte
videofragmenten.

SCHOOLFOTO’S
Als het goed is heeft iedereen de schoolfoto’s inmiddels ontvangen. Van een enkele groep komt er
nog wat na of komt de acceptgiro nog.
Er staat bij dat u binnen 5 dagen moet reageren daar anders verondersteld wordt dat u de foto’s
afneemt. Dit mag u in verband met de herfstvakantie wat ruimer nemen!
Het is prima als foto’s die niet gekocht worden in de week ná de vakantie ingeleverd worden.
Bij enkele groepen op de Groene Hil heeft de camera niet goed gewerkt waardoor er een paarse
kleurzweem over de groepsfoto te zien is. Deze groepsfoto’s worden opnieuw gemaakt, de
betreffende ouders horen dat nog.

HERFSTVAKANTIE!!
Het is zover!!
De herfst is nu echt begonnen en dat
betekent dus ook dat de Herfstvakantie
begint!
Volgende week zijn we vrij en we zien
alle kinderen graag terug op maandag
31 oktober.
We wensen iedereen een fijne vakantie
met hopelijk mooi herfstweer!

PEUTERTUIN MERLIJN
Uitbreiding ochtenden van Peutertuin Merlijn.
Vanaf 5 september is peutertuin (pto) Merlijn 4 ochtenden geopend: maandag-, dinsdag-, woensdagen donderdagochtend. Je kunt zelf kiezen of je 1, 2, 3 of alle ochtenden je peuter wilt brengen. Ook
kun je aangeven, welke ochtenden je voorkeur hebben.
Er een goede samenwerking en regelmatig overleg tussen de pm van de peutertuin en de
leerkrachten van groep 1/2, zodat je kind al gewend is aan groep 1 als hij/zij 4 jaar is.
Een goede start in een voor een kind belangrijke, nieuwe periode.
Ouders waarvan 1 ouder werkt en het gezinsinkomen onder de € 38,445.00 ligt, hoeven maar €10,00
per ochtend te betalen. De kinderen zijn voor dit tarief welkom vanaf 2,5 jaar.
Loopt gerust even binnen bij Annemarie of Irma of maakt een afspraak om een keer te komen
kijken: 06-10 07 19 01. Of kijk op de website: www.kober.nl bij peutertuin Merlijn, om je digitaal
aan te melden, dat je een keer wilt komen kijken.
Voor meer informatie kun je ook de unitmanager, Anja Struikman, bellen 06 53 46 56 33
Met vriendelijke groet,
Anja Struikman
unitmanager
(werkdagen ma tm do)
Kober groep/ alle ruimte voor ontwikkeling
(t)06 53 46 56 33
(e) astruikman@kober.nl (i) www.kober.nl

