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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Geachte ouders;
Zoals u weet denkt de Medezeggenschapsraad mee met de school over allerlei beleidszaken.
Afhankelijk van het beleidsterrein heeft de MR daarin een medebeslissende of adviserende stem.
In de MR zitten 4 ouders en 4 leerkrachten, twee van elke locatie.
We berichtten u al eerder dat er een vacature komt door het vertrek van één ouderlid van onze
locatie Kroeten. Aan de ouders van Kroeten is daarom gevraagd wie zich kandidaat wil stellen
namens de ouders van deze locatie. Daarop hebben zich drie kandidaten gemeld, u vindt hun foto en
motivatie hieronder.
De ouders van Kroeten ontvangen een mail vanuit ons administratiesysteem Parnassys met daarin
de vraag hun keuze op een kandidaat kenbaar te maken.

Hieronder de drie kandidaten!
Mijn naam is Frank Nijhof en ik wil mij graag voorstellen als kandidaat voor
de Medezeggenschapsraad. Na het lezen van de oproep tot kandidaatstelling
voor de MR en mijn voornemen om mijzelf aan te melden wanneer daar
ruimte voor zou zijn, doe ik dat nu dan ook graag.
Ik ben Frank Nijhof, 38 jaar en samen met Charissa zijn wij de ouders van
onze drie kinderen. Dochter Amber (4 jaar) zit in groep 1 bij juf Nancy op de
vestiging Kroeten. Zonen Ruben (3 jaar) en Thijs (2 jaar) gaan nu nog deels
naar kinderdagverblijf Dolfijn, maar ook zij zullen straks naar deze
basisschool gaan. Zelf heb ik de laatste jaren van mijn basisschooltijd mogen
genieten op Burgst Groene Hil, waar er nog steeds bekende gezichten zijn
vanuit mijn eigen schooltijd, o.a. hierdoor voel ik mij weer betrokken bij Burgst.
Sinds 2012 ben ik werkzaam bij Heijmans Infra als ontwerpverantwoordelijke voor diverse projecten
zoals de aanleg of reconstructie van autosnelwegen, bruggen en viaducten. Momenteel zet ik mij bij
Heijmans in voor het project Beatrixsluis te Nieuwegein.
Voor mijn tijd bij Heijmans ben ik 12 jaar werkzaam geweest als ontwerper en/of
ontwerpverantwoordelijke bij Royal HaskoningDHV, een internationaal ingenieursbureau.
Met ons gezin genieten we in onze vrije tijd vooral van actieve daguitstapjes, wij gaan er in het
weekend dan ook graag op uit. Met vakanties kamperen wij het liefst met de caravan.
Ik wil graag lid worden van de MR omdat ik mijn steentje bij wil dragen aan de ontwikkeling van onze
(en alle) kinderen en de basisschool waar zij naar toe gaan. Onze kinderen zullen nog veel tijd door

gaan brengen op school en daar ben ik graag bij betrokken. Ik ben er van overtuigd dat wanneer de
school optimaal functioneert en zich blijft ontwikkelen onze kinderen dan ook goede kansen krijgen
om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Ik wil hieraan bijdragen door mij middels de MR in te zetten voor
het beleid en de ontwikkeling van de school en een actieve en positieve bijdrage te kunnen leveren
aan beslissingen aangaande de lesmethodes, het schoolgebouw, de financiële positie van de school
en de rol van de ouders. Als MR-lid ben ik er graag voor u en onze kinderen!

Hoi, ik ben Rimco Maas, 32 jaar en samen met mijn vrouw Vivian zijn wij de
ouders van Milan (5 jaar) en Fleur (1 jaar). Milan zit in groep 1 bij juffrouw
Nancy. Naast huisvader van 2 kinderen, zorg ik ook voor onze gezellige
beestenbende (2 katten, 3 kippen en een hond). Ook ben ik een fanatiek
hardloper.
Ik ben graag betrokken bij school en probeer vaak mee te helpen bij
activiteiten. Ik zou het hiernaast leuk vinden om mee te denken over
beleidsmatige zaken binnen de school. Daarbij wil ik ook proberen daarin de
belangen van zo veel mogelijk ouders te vertegenwoordigen. Vandaar dat ik
lid wil worden van de MR.

Ik ben Martin Nous, trotse vader van Evelien Nous.
Na het zien van de oproep om lid te worden van de MR heb ik gelijk
gereageerd. Met mijn aanmelding wil ik o.a. mijn betrokkenheid uiten. In het
dagelijks leven ben ik manager bij Euromaster in Oosterhout en in mijn
schaarse, vrije tijd ben ik graag bezig met mijn motor. Wij als gezin kunnen
erg genieten van vakanties naar een warm land om daar te genieten van de
warmte en zeker ook cultuur te snuiven. Toen Evelien bij Kober op de
kinderopvang zat maakte ik ook deel uit van de oudercommissie aldaar.
Aangezien Evelien nu nog maar 2 uur per week naar de voorschoolse opvang
gaat, vond ik het tijd om plaats te maken voor een andere ouder, en de
oproep voor de MR kon niet mooier aansluiten. Mijn ervaring in commissies en raden heb ik
opgedaan in o.a. het bestuur van een jeugdhonk in Bavel, oudercommissie bij Kober, een commissie
bij de bedrijvenvereniging in Oosterhout, en nu in de OR bij Euromaster Nederland. Via deze weg wil
ik graag mijn positieve steentje bijdragen in de MR. Mijn levensmotto is: Wat waard is gedaan te
worden, moet waard zijn goed gedaan te worden.

HONDEN OP HET PLEIN
Op de Groene Hil komen er de laatste tijd geregeld klachten van ouders dat er
steeds meer honden op het plein zijn als ouders hun kinderen komen ophalen. Voor
een hondenbezitter is het wellicht moeilijk te geloven dat anderen bang zouden zijn
voor hun eigen hond. En dat zal in verreweg de meeste gevallen ook niet nodig zijn.
Maar helaas ligt dat toch niet zo. Een aantal kinderen is wél bang en zij durven
nauwelijks naar buiten, ook al zit de hond braaf aan de lijn. Conform de afspraken
op school moeten we u dus wel vragen om de hond even thuis te laten.

WORKSHOPAVOND OUDERS
In de afgelopen jaren organiseerden wij in mei een
Workshopavond voor onze ouders.
Op deze avond kunnen ouders zich inschrijven bij een
workshop naar keuze. De onderwerpen zijn steeds op
het terrein van onderwijs, opvoeding en (medische)
zorg. Vóór de vakantie vroegen we om uw reacties
om onderwerpen te kunnen aanbieden. Hierop zijn
helaas nauwelijks reacties gekomen. We hebben
daarom besloten om de geplande workshopavond op
dinsdag 16 mei niet te laten doorgaan.
We willen dit aanbod graag in een later stadium nog
een keer herhalen.

= = = = = = = = = ingezonden = = = = = = = = =

Goed uitgerust naar school
We weten allemaal dat een goede nachtrust belangrijk is. Toch blijkt dat kinderen tegenwoordig
gemiddeld een uur minder slapen dan dertig jaar geleden. Dit heeft voor een groot deel te maken
met onze levensstijl. Kinderen hebben vaak, net als volwassenen, een drukke agenda. Ze doen aan
sport, gaan naar muziekles, hebben huiswerk en zijn druk met hun tablet of smartphone totdat het
bedtijd is. En dan kunnen ze de broodnodige slaap meestal niet meteen vatten.
Een kind dat goed uitgerust aan de dag begint, voelt zich fitter. Het kan zich beter concentreren en
nieuwe informatie verwerken (slaapgebrek tast het geheugen aan), bouwt meer weerstand op en is
emotioneel evenwichtiger. Ga jezelf maar na hoe je je voelt als je een paar nachten te weinig hebt
geslapen. Dan ben je meestal niet op je best
Tips voor een goede nachtrust voor je kind
1. Geen mobiel of spelcomputer voor bedtijd.
Laat je kind minstens een uur voor bedtijd niet meer met zijn smartphone of spelcomputer
spelen zodat het tot rust kan komen. Het kunstlicht belemmert het vrijkomen van het
slaaphormoon melatonine waardoor je kind moeilijk in slaap valt. Als zijn mobiel aanstaat,
blijft het alert op berichten die kunnen binnenkomen. Het beste is geen apparaten mee te
nemen naar de slaapkamer.
2. Vast slaapritueel
Voor je kind is het prettig om de dag rustig af te sluiten. Dit geeft je kind duidelijkheid. Houd
een vaste volgorde aan van uitkleden, wassen, tanden poetsen, pyjama aantrekken,
voorlezen en knuffelen. Je kind weet dan dat hij na het verhaaltje en de knuffel moet gaan
slapen.

3. In bed blijven
Laat je kind na het slaapritueel in bed blijven en voorkom dat het opnieuw aandacht trekt
door vragen of grapjes. Laat je kind niet zomaar uit bed komen en breng het terug als het
toch gebeurt. Als er iets is, probeer je kind dan in bed te troosten.
Soms is er een andere reden waarom je kind niet kan slapen. Omdat er spanningen zijn thuis of op
school bijvoorbeeld. Probeer hier met je kind over te praten of bespreek het met de leerkracht van je
kind.
CJG Breda
Wil je eens verder praten over dit onderwerp of heb je vragen over opvoeden?
Dan kun je terecht bij het CJG-Breda.

Kidsrun van Decathlon Haagse Beemden Loop
De Decathlon Haagse Beemden Loop is de Decathlon Haagse Beemden Loop niet zonder de Kidsrun
(voorheen Familieloop), hèt sluitstuk van de dag.
De Kidsrun is vooral bestemd voor kinderen in de leeftijd van
4-12 jaar. Zij kunnen naar keuze 1, 2 of 3 ronden van 1300
meter hardlopen. Gezellig met het gezin of andere sportieve
familieleden, in schoolverband of via een (sport)vereniging.
Dit jaar gaan we ook een klein stukje van het parcours als
hindernisbaan inrichten! Zo kunnen de kleine waaghalzen
lekker klimmen en klauteren. Dit stukje met hindernissen is
niet verplicht, dus kids (of ouders) die liever niet willen of
durven, kunnen er gewoon langs rennen! Wat blijft is de optie om de ronde 1, 2 of 3 keer te rennen.
We zijn op dit moment nog bezig met de inrichting van het parcours en waar we welke hindernissen
neerzetten. Zodra we dit weten, laten we dat uiteraard weten.
Voorafgaand aan de start zal er ook dit jaar weer een professionele warming-up worden verzorgd.
De warming-up is geheel op de kinderen gericht, maar natuurlijk mogen ook de volwassenen lekker
meedoen.
Op het evenemententerrein kunnen de kinderen zich gedurende de hele middag (laten) vermaken
met verschillende activiteiten. Ze kunnen zich bijvoorbeeld laten schminken en zich uitleven op
diverse speelattracties. Kortom, er zijn voldoende ingrediënten voor een leuke dag aanwezig en
kinderen hoeven zich niet te vervelen als papa of mama zelf aan het hardlopen is.
Je kunt je nu al inschrijven via de website van Decathlon Haagse
Beemden Loop. Inschrijven op de dag zelf kan ook nog. Het is leuk
als kinderen samen met hun klasgenootjes rennen. Ouders of
begeleiders van de leerlingen kunnen van tevoren onderling
afspreken waar ze elkaar treffen op het terrein van BSV Boeimeer.
Wil je als ouder deelnemen aan de Kidsrun, maar ook nog een
andere prestatie neerzetten? Aarzel dan niet en schrijf je ook in
voor een van de overige onderdelen.

Opmerking vanuit Burgst:
Als school moeten we helaas keuzes maken inzake de activiteiten waar wij aan mee kunnen doen.
Aan alles meedoen gaat helaas niet! We doen dit jaar mee aan de Avondvierdaagse maar niet aan de Haagse
Beemdenloop. Dat betekent niet dat we deze sportieve activiteit niet waarderen!
We plaatsen graag deze informatie en we hopen natuurlijk dat er toch veel kinderen en ouders van Burgst
zullen meedoen! U moet zich dan zelf aanmelden bij de organisatie.

