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STAKINGSDAG 5 OKTOBER
Geachte ouders;
Hieronder treft u een brief van ons schoolbestuur aan. Deze brief is ook als PDF bestand toegevoegd
aan deze Heksenketel.

Aan de ouders/ verzorgers van de leerlingen van onze nutsbasisscholen

Breda, 21 september 2017
Betreft: Onderwijsstaking op 5 oktober 2017
Beste ouders/verzorgers,
In de afgelopen periode is er een brede maatschappelijke discussie op gang gekomen over de positie van de
leraren in het basisonderwijs. De initiatiefnemers zijn een grote groep jonge leraren, verenigd in de actiegroep
‘PO-in-actie’. Daarbij hebben zich zowel de onderwijsvakorganisaties als de PO-Raad (koepel van
schoolbesturen) aangesloten. Dit heeft voor de zomervakantie geleid tot een eerste werkonderbreking.
In antwoord daarop is door de regering in de begroting van 2018 een bedrag beschikbaar gesteld om tegemoet
te komen aan de gestelde eisen. Helaas is dat bedrag van een omvang die slechts een beperkte verbetering tot
gevolg kan hebben. Dat is de reden waarom actievoerende partijen besloten hebben over te gaan tot een
staking op 5 oktober aanstaande.
De actie richt zich primair op een eerlijkere beloning van leraren in het basisonderwijs, ten opzichte van
hun collega’s in het voortgezet onderwijs met een gelijke beroepsopleiding en op een investering om de grote
werkdruk in het onderwijs te verlagen.
Als bestuur van onze scholen zijn wij van mening dat we deze wensen oprecht moeten ondersteunen. Een
hogere beloning is noodzakelijk om de instroom van nieuwe jonge leerkrachten te versterken omdat er grote
lerarentekorten dreigen. Hierdoor zijn er nu al te weinig invallers beschikbaar om tijdig alle vervangingen te
kunnen regelen. Daarnaast hebben wij zorg over de nog steeds toenemende werkdruk op onze scholen
doordat zij steeds weer aan nieuwe extra eisen en verwachtingen moeten voldoen.
Het is met de nodige tegenzin dat onze leerkrachten zich gedwongen voelen om het stakingsmiddel te moeten
inzetten, om de politiek verantwoordelijken te kunnen overtuigen dat verbetering echt hoogst noodzakelijk is.
Wij hopen dan ook dat u begrip op kunt brengen voor de redenen die deze actie tot gevolg heeft.

Voor u betekent dit dat u ervan uit moet gaan dat er op 5 oktober geen les wordt gegeven op de school van uw
kinderen. Veel leerkrachten hebben ervoor gekozen deel te nemen aan de staking en af te reizen naar de
landelijke manifestatie in Den Haag. Hierdoor zijn wij als bestuur genoodzaakt de school te sluiten en dient u
zelf voor de opvang van uw kinderen zorg te dragen.
Indien dit voor u persoonlijk problematisch is adviseren wij u om daarover met andere ouders te spreken en te
bezien of u elkaar daarin kunt helpen.
Ook de kinderopvangorganisatie waar u normaliter gebruik van maakt heeft toegezegd mee te willen werken
aan oplossingen om kinderen op te vangen voor zover hun mogelijkheden reiken.
Hoogachtend,
Namens het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda
Drs. Ben Sanders
Algemeen directeur-bestuurder

OUDERPORTAAL
We herinneren u er graag aan dat we alle ouders vragen om hun gegevens op het Ouderportaal te
willen controleren. Zie daarvoor Heksenketel 1 van 31 augustus. Het is van groot belang dat
iedereen dit doet omdat we ook vragen naar noodnummers en voor ons belangrijke medische
gegevens. Mócht er onder schooltijd ineens iets met uw kind zijn dan moeten wij ouders altijd
kunnen bereiken. U kunt gegevens aanvullen en verbeteren en dat naar onze administratie
verzenden, wij passen dat dan aan.
Verder is het handig om geregeld op het Ouderportaal te kijken! U ziet de toetsen van uw kind maar
óók nieuwsberichten en mededelingen. Die staan in principe ook wel in de Heksenketel maar er
kúnnen mededelingen tussendoor komen die van belang zijn.

BURGST BEDANKT DE OUDERS
Vorige week vrijdag hadden we een gezellig bedankmoment voor alle ouders die ons op welke
manier dan ook helpen met alles op school. Helaas waren er deze keer op beide locaties erg weinig
ouders aanwezig. We weten niet waardoor dit komt. Mogelijk konden velen niet, zijn mensen het
vergeten of zijn er andere redenen. Voor volgend jaar denken we na hoe we dit het beste en op een
leuke manier kunnen doen! Want we zijn natuurlijk heel blij met hulp van ouders! Het maakt daarbij
niet uit of mensen vaak kunnen helpen of af en toe een keer.
Heeft u ideeën voor ons om ouders op een leuke manier te bedanken?? Dan horen we dat graag!

SCHOOLFOTOGRAAF
Vóór de zomervakantie stonden er twee data in de Heksenketel waarop de fotograaf zou komen.
Deze zijn later echter gewijzigd naar de data zoals die in de Jaarkalender staan:
- donderdag 28 september op de Groene Hil.
- dinsdag 3 oktober op Kroeten.
U ontvangt nog een mailberichtje met verdere details.

BEGRIJPEND LEZEN
Dit schooljaar besteden we op Burgst extra veel aandacht aan het vak begrijpend lezen.
Begrijpend lezen (ook wel: leesbegrip) is een heel belangrijk vak, omdat het een rol speelt bij alle
andere schoolvakken, maar ook buiten school onmisbaar is, bij het lezen van romans, studieboeken,
kranten, teksten op internet, ondertiteling op televisie, informatieve boeken en ga zo maar door.
Nu vielen de resultaten van onze leerlingen bij begrijpend lezen de laatste jaren wat tegen, daarom

hebben we een nieuwe methode uitgezocht, die beter past bij onze doelen. We hebben gekozen
voor Lezen in beeld van uitgeverij Zwijsen.
Meteen na de zomervakantie zijn de groepen 5 tot en met 8 hiermee van start gegaan (groep 4 volgt
een speciaal instapprogramma). In de onderbouw ligt de nadruk op begrijpend luisteren.
Meester Marq van Broekhoven heeft vorig schooljaar een cursus specialist begrijpend lezen en
woordenschat gevolgd, zodat hij deze periode de verschillende groepen extra kan begeleiden en in
kleine groepjes remedial teaching op dit vlak kan geven. Ook zal het team tijdens de komende
studiedagen nog meer handvatten krijgen om het begrijpend lezen extra stimulans te geven.
Alle moderne onderzoeken op dit terrein leiden tot dezelfde conclusie: om de vaardigheden van
begrijpend lezen te bevorderen is het vooral heel belangrijk dat er veel gelezen wordt. Op school
(waar we meer aandacht aan het groepslezen gaan schenken), maar natuurlijk ook thuis.
Deze extra aandacht voor begrijpend lezen betekent uiteraard niet dat kinderen die extra
ondersteuning bij andere vakken nodig hebben, die niet of minder krijgen omdat de aandacht naar
begrijpend lezen uitgaat. Begrijpend lezen is dit jaar een speerpunt zonder andere leergebieden uit
het oog te verliezen.

ICT ZAKEN
Ambrasoft
Op Burgst werken wij met diverse softwarepakketten
waarmee de kinderen allerlei vakken extra kunnen oefenen.
Eén van die pakketten is AMBRASOFT. Daarmee kunnen
kinderen taal, spelling en rekenen op een speelse manier extra
trainen en oefenen.
Ambrasoft kan ook thuis gedaan worden. Dit is gratis voor u
als ouders. Er is alleen een inlogcode nodig. Deze inlogcode is
eerder via de school meegegeven.
Heeft u géén code of kan uw kind om een andere reden geen gebruik maken van Ambrasoft?
Dan graag een berichtje naar de leerkracht, er kan dan een nieuwe code aangemaakt worden.

MyLearning
De kinderen van de groepen 6 tot en met 8 hebben
allemaal een account op MyLearning.
Dit is een leerplatform waar kinderen op kunnen
inloggen. Op MyLearning kunnen de kinderen in
allerlei Leermappen. Daar vinden ze bijvoorbeeld korte video’s met uitleg over diverse onderwerpen,
PDF bestanden van de zaakvakboeken (handig als je boek op school ligt), mededelingen van de
leerkrachten, een map met foto’s, enzovoort.
Oók hebben de kinderen een documentenmap waar ze eigen bestanden in kunnen opslaan.
Te denken is aan huiswerk, een boekverslag, werkstuk of spreekbeurt. Die kan dan in de klas
geopend en vertoond worden, dus geen losse USB-stick of CD meer nodig!
Een andere, ook voor ouders erg handige voorziening is de Agenda. De leerkrachten noteren daar
het huiswerk en eventuele andere afspraken in. Handig naast de papieren agenda en ook handig als
er twijfel is over bepaalde huiswerkopdrachten. Als je in de agenda op het grijze balkje klikt komt er
een lijstje van alle (huiswerk)mededelingen van die dag.

voorbeeld van de Agenda in MyLearning

We zien gelukkig dat de kinderen volop inloggen op MyLearning wat een goede stimulans is om het
werken met ICT-toepassingen te stimuleren en te ontwikkelen. Ook straks in het VO is dat prettig
omdat er op alle VO-scholen met vergelijkbare pakketten rondom huiswerk en ook lesroosters wordt
gewerkt.

Nieuwe tablets
We zijn erg blij met de investering die via ons bestuur
gedaan is in de vorm van een rijdende kast met daarin
30 tablets! Deze computers komen naast de
werkplekken die er al zijn extra bij! Het is nu mogelijk
om met een hele groep tegelijk op de computer te
werken. De tablets kunnen via het toetsenbord als
laptop gebruikt worden maar ook als tablet als je het
toetsenbord omklapt. Het scherm is beschrijfbaar met
de vinger of bijgeleverde pen.
Handig voor kinderen die meer gewend zijn om met
tablets zoals een Ipad te werken waar bediening ook via
het scherm mogelijk is.
Beide locaties van Burgst hebben een eigen kast
gekregen en we hopen er veel plezier van te hebben!

REMINDER KALENDER
We herinneren u graag aan de volgende items uit onze jaarkalender:
Studiedag 27 september:
Alle kinderen zijn deze dag vrij.
Sportdag groep 5-6-7-8:
Op het veld van vv Boeimeer, bericht volgt via de leerkrachten.

= = = = = ingezonden = = = = =

Informatieavond Vind je kracht en vergroot je zelfvertrouwen!
Rots en Water training
De Rots en Water training is bedoeld voor alle leerlingen van groep 5 t/m 8 van de basisschool die
zich zelfverzekerder en weerbaarder willen voelen, zodat ze bijvoorbeeld beter leren omgaan met
groepsdruk, plagerijen van zichzelf en anderen, gemakkelijker nieuwe
vriendschappen kunnen sluiten en leren hoe om te gaan met spanningen tijdens
toetsweken. Ook voor jongeren met faalangst, gedragsproblemen en
hooggevoeligheid kan de training veel tools bieden.
Wil je meer weten over deze training? Kom dan naar de informatieavond bij Edux op
27 september a.s. Aan deze avond zijn geen kosten verbonden.

Datum: 27 september 2017
Tijd: 19.30 - 21.00 uur
Locatie: Edux Onderwijspartners, Tolweg 11, Ulvenhout
Kosten: gratis .

Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Binnenkort is het weer mogelijk dat uw kind op
zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl verzorgt dan van september t/m
maart een interactieve typecursus meteen na schooltijd. De kinderen leren dan in 8 lessen om met
10 vingers blind te typen, in Word te werken en te mailen. Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen
op een speelse manier mee over de wereld, waar ze eiland voor eiland alle letters leren typen.
Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op DEMO.
Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-5964931.
Met vriendelijke groeten
Sylvia Ligterink
Kindertypecursus.nl
 U kunt uw kind via de genoemde website aanmelden! Er gaat in ieder geval een cursus starten
op de Groene Hil. U kunt nog aanmelden t/m 30 september.

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN BREDA ACTIEF
Vanaf 27 september gaan we weer lekker sporten op woensdagmiddag! Dit gebeurt
van 13.30 – 15.00 uur in de sporthal aan de Twaalfbunder. Op school is er een brief
met enige informatie beschikbaar en u kunt voor info ook mailen naar:
activiteitenhaagsebeemden@gmail.com

