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WIJ SPELEN IN GROEP 1-2
Kleuters leren door middel van spel.
Maar natuurlijk zit er een gedachte achter dit spel…………
In deze cirkel van de basisontwikkeling zie je het
onderwijs in groep 1-2.
De juffen kennen deze cirkel, de kleuters zijn aan
het spelen en werken. Door deze cirkel te
‘verstoppen’ in thema’s die de kleuters
aanspreken, leren ze heel veel. De basis van de
cirkel zie je in het midden. Als die drie aspecten in
orde zijn, kan je komen tot het leren van de
aspecten die je in de andere ringen leest.
Daarnaast hebben wij natuurlijk ook doelen. De
doelen die de kleuters moeten behalen, zie je
terug in ons observatiesysteem KIJK!.
Die doelen hebben we verdeeld naar ontwikkeling
en niveau.
Zo zie je de kleuters tijdens werktijd met elkaar
werken, terwijl ze met hun eigen doelen bezig
zijn. En natuurlijk leren de kleuters ook van
elkaar, de leeromgeving en de kringactiviteiten.
De juf observeert en noteert dit.
Iedere week evalueert de juf welke doelen bereikt zijn en welke doelen herhaald moeten worden. Zo
kunnen we weer nieuwe doelen stellen.
In groep 1-2 leren wij door spel!!

MY LEARNING
De kinderen in de groepen 6 t/m 8 gebruiken MyLearning. Wat is dat eigenlijk??
MyLearning is een elektronisch leerplatform, ontwikkeld door MyLearning, gevestigd in Telford,
noordwest van Birmingham in Engeland. Enkele jaren geleden kwamen wij op de BETT in Londen in
contact met MyLearning dat toen nog maar kort daarvoor
gestart was. De Stichting Nutsscholen was de eerste stichting in
Nederland die MyLearning introduceerde in de klas. Het grootste

deel van de vertaling naar het Nederlands is binnen onze stichting gedaan. Inmiddels is MyLearning
in meer dan 50 talen leverbaar en wordt het wereldwijd op scholen gebruikt.
In MyLearning heeft elk kind een eigen account met een gebruikersnaam en wachtwoord.
Met toestemming van Yara uit groep 8 ziet u hieronder de homepagina zoals de kinderen die
hebben:

Er is een Kalender te zien waarin huiswerk en andere afspraken staan.
Ook kunnen kinderen bepaalde cursussen doen, b.v. rekenen of spelling en hebben ze een
documentenmap. Daar kunnen ze werkstukken, boekbesprekingen en spreekbeurten in zetten om in
de klas te laten zien. Ook kunnen alle kinderen via de tab Communiceren mailen met de leerkracht
en andere kinderen binnen het platform.
Verder zijn de kinderen via de tab Groepen lid van een aantal klas- en leergroepen. Je bent natuurlijk
lid van je eigen klasgroep en daarnaast heb je bijvoorbeeld de leergroep Zaakvakken. Daarin staan
PDF-bestanden van de Bosatlas en de methodeboeken van geschiedenis, aardrijkskunde en
biologie/techniek. Handig als je je boek vergeten bent!
In de map Rekenen zijn er video’s te zien over allerlei rekenonderwerpen en uitlegbladen. Zo zijn er
nog meer onderwerpen te vinden.
Binnen MyLearning zijn er heel veel mogelijkheden die wij niet allemaal gebruiken. Dat kan ook niet
allemaal tegelijk en niet alles is nodig. Via MyLearning TV is het bijvoorbeeld mogelijk dat een zieke
leerling vanuit thuis tóch de klas mee kan volgen. Ook kunnen er websites toegevoegd worden waar
kinderen op mogen kijken. Video’s van YouTube waar de reclame afgeknipt wordt kan ook.
Ook kunnen de kinderen via Thema’s hun eigen bureaublad ontwerpen. MyLearning heeft een flinke
hoeveelheid leuke ontwerpen waaruit gekozen kan worden.
Natuurlijk kunt u aan uw kind vragen om eens mee te mogen kijken voor een completer beeld!

FIETSVERLICHTING
We vragen graag nogmaals ieders aandacht
voor de fietsverlichting!
Die is bij heel veel kinderen in orde maar…
we zien soms tot onze schrik dat er ook
kinderen toch nog geheel in het duister
gehuld met de fiets op school aankomen.
Oók reflecterende kleding is er niet altijd en
in het donker op een zwarte fiets zonder
licht en donkere kleding aan over straat
fietsen is ronduit levensgevaarlijk!! Wil
iedereen hier nog eens goed naar kijken!

PARKEREN….
Ook het parkeren bij onze gebouwen blijft om aandacht vragen!
Er blijven ouders helaas hun auto op de stoep of op een oprit van iemand anders parkeren.
Het idee dat dit maar voor eventjes is snappen we maar dit is niet steekhoudend.
Andere kinderen die over de straat om een (half) op de stoep geparkeerde auto moeten gaan, lopen
ronduit gevaar! Buren die naar hun werk gaan moeten soms een aantal minuten bij hun auto staan
wachten tot een ouder van ons de auto voor de oprit weghaalt. Dat is natuurlijk niet prettig.
We vragen nogmaals om ieders begrip en medewerking!!

SOCIAL MEDIA EN JE KIND…
Op woensdag 29 november waren er rond de 40 ouders bij elkaar op de Groene Hil.
Mediaspecialist Ivo Wouters trakteerde de aanwezigen op een heel inspirerende manier de meest
uiteenlopende facetten
rondom social media. Hoe
is het allemaal begonnen,
wat is er allemaal én… wat
is de uitwerking op onze
kinderen? Wat gebeurt er
met berichten en foto’s die
je plaatst en hoe moet je
daar zo goed (en
voorzichtig) mogelijk mee
omgaan?
Wat kan ook de school
doen om deze
onderwerpen die een
belangrijke plaats in het
leven van onze kinderen
innemen, verder mee te
begeleiden?
Het was een heel zinvolle en informatieve bijeenkomst! Wie aanvullende tips voor ons heeft mag
deze uiteraard naar ons mailen!
Als bijlage bij deze Heksenketel treft u een aantal website-tips aan.

INVALPROBLEMEN
GEZOCHT:
ouders, opa’s, oma’s, ooms en tantes, buurmannen en buurvrouwen met een lesbevoegdheid
primair onderwijs!!
Er ontstaan grote tekorten aan leerkrachten binnen het primair onderwijs, met name doordat er
onvoldoende studenten naar de Pabo gaan om de uitstroom op te vangen en (nog steeds..) de Wet
Werk en Zekerheid die de inzet van invallers die er nog wel zijn, blokkeert.
Maar ook nu al hebben we geregeld een bezettingsprobleem: de invalpools en uitzendbureaus
moeten ons vaak nee verkopen als we op zoek zijn naar een vervanger voor een afwezige leerkracht.
Kunnen zij wél iemand leveren dan kost dit de school bijna het dubbele van wat een reguliere invaller
kost. Een besteding van onderwijsgelden die wij natuurlijk liever niet zo willen.
Tot op heden is het ons met kunst en vliegwerk gelukt om iedere dag een leerkracht voor iedere
groep te hebben, we hebben nog geen kinderen naar huis hoeven sturen.
Maar de bodem is in zicht en er is nog geen griepgolf of iets dergelijks geweest!
Daarom zijn we op zoek naar (groot)ouders, vrienden en kennissen die bereid zijn om ons, in geval
van nood, uit de brand te helpen.
Dus, heeft u een onderwijsbevoegdheid of kent u iemand en wilt u (of hij/zij), als we echt niemand
anders kunnen vinden, een dagje meedraaien op misschien wel de leukste school van Breda?
Laat het ons weten via de locatieleiders Leo Huijsman en Paul Duijvelaar.
We wijzen u er met nadruk op dat “met kunst en vliegwerk” betekent dat teamleden van Burgst die
geen eigen groep hebben, dagen moeten invallen. Hun eigen werk blijft dan liggen.
Het gaat hier met name om de locatieleiders, onderwijsassistenten en de interne begeleiding.
RT aan kinderen valt dan uit en allerlei andere werkzaamheden die óók nodig zijn blijven liggen.
In de periode september tot en met vandaag is het 20 keer voorgekomen dat er géén invaller was.
Kinderen naar huis sturen is uiteraard onze laatste optie. Het is tot nu toe niet nodig geweest maar
we zijn bang dat we hier in de naaste toekomst helaas niet aan zullen ontkomen.
 Kinderen worden nooit zomaar naar huis gestuurd zonder dat u dit van te voren weet!
Desnoods worden alle ouders van een groep hierover gebeld. Kán een kind op zo’n moment niet thuis
worden opgevangen dan lossen we dit in overleg met u op.

AGNESSCHOOL OEGANDA
Enkele jaren geleden hebben wij met ons Kerstproject geld ingezameld voor de Agnesschool in Jinja,
Oeganda. Vanuit de school komen er nog steeds verslagjes onze kant op waarin we kunnen lezen hoe
het daar nu met hen gaat.
Het verslag van november 2017 is als bijlage bij deze Heksenketel gevoegd.

= = = = = = = = = = = ingezonden bericht = = = = = = = = = =

Beste ouders en verzorgers,
Het is de GGD opgevallen dat er momenteel veel vraag vanuit scholen en ouders is naar informatie
over hoofdluisproblematiek. Ook merken wij dat we momenteel veel huisbezoeken afleggen bij
hardnekkige hoofdluisproblemen. Om deze kopzorgen het (schone) hoofd te bieden wil de GGD aan
een aanbod voor school en u gaan werken. Hiervoor zou het fijn zijn om van u te weten waar uw
behoeften liggen op het gebied van hoofdluisproblematiek. Met welke informatie zou u geholpen
zijn? Welke hulp zou u kunnen gebruiken?
U kunt uw wensen en vragen mailen naar onderstaand mailadres. Geeft u hierbij als onderwerp aan:
Hoofdluisproblematiek.
Wij zorgen dat er voor de carnavalsvakantie van 2018 een mooi aanbod klaar ligt.
Met vriendelijke groet,
Francien de Noord
sociaalverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg
West-Brabant E: f.noord@ggdwestbrabant.nl

Omgaan met geld
Misschien herken je het wel: je zegt tegen je kind dat je geld bijna op is, waarop je het antwoord
krijgt: “Dan ga je toch pinnen!” Geld is voor veel kinderen iets dat je uit de muur haalt en een
pinpas een magisch kaartje. Je kind leren omgaan met geld. Hoe doe je dat?
Eigen geld is leergeld
Geef je kind zakgeld. Een goed moment om hiermee te starten is als je kind zes jaar is. Je kind is dan
op school met rekenen bezig en weet steeds beter hoe je geld telt. Jij bepaalt hoeveel je je kind
geeft. Het bedrag is mede afhankelijk van wat je kind kan of mag doen met zijn zakgeld. Zelfs als je
kind bijna niets van zijn zakgeld hoeft te betalen, leert hij veel over de waarde van geld door het te
beheren en uit te geven. Hoe jonger je kind is als je start met het geven van zakgeld, hoe groter jouw
invloed als ouder.
Oefening baart kunst
Laat je kind oefenen met zijn zakgeld. Laat hem de mist ingaan. Thuis kan je kind nog fouten maken.
Daar leren ze van. Kinderen komen vanzelf in de praktijk de grenzen tegen. Je zakgeld uitgeven vlak
voor de nieuwste game uitkomt, betekent dat je geld op is en je weer moet sparen voor je het kunt
kopen.
Nodig of leuk?
Leer je kind planmatig met geld om te gaan. Een bepaald gedeelte van zijn zakgeld is om te sparen,
een deel vrij besteedbaar en een deel voor uitgaven als cadeautjes. Zo oefent je kind in het klein voor
later en leert hij het verschil tussen iets kopen wat je nodig hebt en iets kopen wat je leuk vindt.

Goed voorbeeld…
Goed voorbeeld doet volgen. Leer je kind de waarde van geld: om voldoende geld te hebben, moet je
werken. Leef je kind voor dat er dingen zijn die jij als ouder moet doen voor geld (werken) en ook
soms moet laten (dingen kopen waar je geen geld voor hebt).
Tips:






Geef het zakgeld op een vaste dag in de week
Bespreek samen met je kind wat hij ermee mag en kan doen
Spring niet te snel bij
Gebruik het inhouden van zakgeld nooit als straf
Voor meer informatie over zakgeld: www.nibud.nl

CJG Breda
Voor meer informatie en advies over opvoeden en opgroeien, kun je terecht bij de School-CJG-er van
CJG Breda. De School-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar
ook van leerkrachten, docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere professionals
en vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken.
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail: info@cjgbreda.nl

Alle medewerkers van Nutsbasisschool Burgst
wensen u allen graag fijne kerstdagen en
een gelukkig en gezond 2018 toe !

