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PARRO
Wij vinden een goede communicatie met de ouders van groot belang. Ondanks veel inzet op dit gebied
zien we een blijvend patroon dat onze communicatie niet optimaal gevonden wordt; dit zou beter
moeten kunnen. In samenwerking met de Medezeggenschapsraad is hierover gesproken. Bedoeling is
dat er een helder communicatieplan komt waarin duidelijk wordt welke communicatiekanalen wij
hebben en waar welke informatie staat. Dit is belangrijk want nu komt het voor dat ouders niet altijd
weten langs welke weg(en) bepaalde informatie komt.
In de zoektocht naar een meer heldere communicatie hebben wij de afgelopen maanden als pilot
gewerkt met de Parro-app. Deze app is vanuit ons administratiesysteem Parnassys ontwikkeld en sluit
ook aan bij het Ouderportaal.
De ouders en leerkrachten van Hanna/Masja (7), Muriël (1/2), Nancy/Linda (4), Tressa/Yvonne (6) en
Marieke (8) hebben op proef met Parro gewerkt en een evaluatie uitgevoerd.
De uitslag daarvan is zowel bij de ouders als de leerkrachten overweldigend positief!
Besloten is om dóór te gaan met Parro en deze app als groepscommunicatiemiddel vanaf nu te gaan
inzetten voor alle groepen!
Wat betekent dit voor u als ouders?
 De ouders van de 5 pilotgroepen gaan gewoon verder met
Parro, voor hen verandert er verder niets.
 De overige groepen zullen zich gaandeweg aansluiten. Dit
gebeurt niet allemaal tegelijk. Leerkrachten moeten een
korte instructie krijgen en dit inplannen in hun
werkzaamheden. Het kan dus zijn dat de ene groep wat
later start dan een andere.
 Oók voor de ouders die nog moeten volgen is een korte
(mail)instructie nodig. U ontvangt deze tegelijk met een uitnodiging om u aan te melden bij Parro.
 Alle groepen gaan met Parro werken zodat er één lijn ontstaat.
Wilt u méér weten?
Dat kan natuurlijk. Kijkt u eens op de website: https://parro.education/ouders
U kunt de app in één van de onderstaande stores downloaden, dan is dat alvast gebeurd:

IS BURGST AVG PROOF?
De nieuwe Europese wet op de bescherming van onze Privacy
gaat vandaag in. Zijn we op Burgst AVG proof? Uiteraard gaan
we vertrouwelijk om met de gegevens van uw kind.
Daar hebben we geen nieuwe wet voor nodig. Toch zijn er
zaken die scherper kunnen vanwege de veranderingen in de
dagelijkse werkelijkheid. Daar werken we hard aan.
Bovenschools en technisch is er al veel geregeld en onze
leerkrachten zijn zich bewust van wat de wet inhoudt en hoe ze er naar moeten handelen. We zullen
ook aan u vragen gaan stellen over toestemming van gebruik persoonsgegevens. Daar hoort u
binnenkort meer over. Burgst heeft al het nodige gedaan om AVG Proof te worden, maar we zijn er
nog niet. Samen met uw hulp en ondersteuning van Kennisnet en andere partners zorgen we er voor
dat de privacy van uw kind gewaarborgd blijft, zoals de AVG dat bedoelt.
De stappen die wij inmiddels gezet hebben zijn:
 Uitsluitend de eigen leerkracht(en) en zeer direct betrokkenen hebben toegang tot de gegevens
van een groep kinderen. Wie niet in dienst is bij onze Stichting heeft geen toegang tot gegevens.
 Leerkrachten zien alléén de leerlinggegevens van de groep(en) waaraan zij lesgeven.
 Externe deskundigen kunnen vanaf nu alleen via de leerkracht bepaalde gegevens zien.
 De functie van openbare websites als Facebook wordt ingeperkt, zéker in het gebruik van foto’s.
In de Parro-app gelden dezelfde privacyregels maar daar kunnen alleen de ouders van een groep
in kijken, het is dus veel meer besloten.
 In de komende periode zal ook ons administratiesysteem Parnassys verder worden aangepast om
aan de AVG te gaan voldoen.
Voor vragen nodigen we u uit om te mailen naar: privacy@nutsscholenbreda.nl

AVONDVIERDAAGSE
Het is weer zover!! Volgende week dinsdag gaan we
weer wandelen!
En…. niet bepaald met een klein clubje! Dinsdag gaan er
504 Burgstlopers van start! Een geweldig resultaat!!
Natuurlijk duikt de blauwe Burgsttent ergens onderweg
op met een traktatie voor alle lopers!

vindt wandelen belangrijk en steunt onze lopers
met een traktatie onderweg!

Het volgende is van belang:
1. We verzamelen om 18.15 uur bij de Burgstvlag op het Heksenwiel (bij de zonnewijzer).
2. We starten om 18.30 uur, verzoek is om niet eerder te starten.
3. Zorg voor kleding die past bij de temperatuur én voor goede schoenen.
4. Vanuit de organisatie én vanuit de school (met dank aan Wilmo Schoenen!!) is er een traktatie.
Iets extra meenemen mag natuurlijk maar zware tassen met drinken en snoep is echt niet nodig.
5. Je hoeft je niet te melden bij de organisatie ter plaatse! *). Gewoon aansluiten bij de
schoolgroep, wij hebben een wandelkaart voor de hele groep.
6. Op de laatste wandelavond staat de Burgsttent niet onderweg maar op het Heksenwiel. Daar
kan iedereen een traktatie + natuurlijk de medaille afhalen.
7. De routes staan in deze Heksenketel vermeld, handig voor onderweg!
*) Wie zich niet via de school maar rechtstreeks bij de A4d aangemeld heeft moet wél langs de organisatie om
een wandelkaartje te halen! Je mag natuurlijk met de schoolgroep meelopen.

Route dag 1:

2018

Vertrek op winkelcentrum Heksenwiel
1. Loop richting het fietspad langs de Emerparklaan en steek de Heksendans over. Sla vervolgens direct
rechtsaf de Emerparklaan over richting het Gouden Muntenpad (fietspad langs het Kraaienest).
2. Aan het einde sla je linksaf het Haverpad op. Blijf deze weg volgen tot de T-splitsing met het
Moerenpad. Sla bij de T-splitsing linksaf het Moerenpad op.
3. Steek de Emerparklaan over. Aan het einde van het Moerenpad sla je linksaf de Rietdijk op.
4. Volg de Rietdijk tot je bij de kruising met de Venuslaan komt, sla hier rechtsaf de Venuslaan op.
Vervolgens ga je over de Asterdkraag richting de Asterdse Sluis.
5. Sla bij de Asterdse Sluis de 2de straat linksaf, aan het einde van de straat rechtsaf en loop richting de
polder. Aan het einde van dit pad sla je linksaf het fietspad op richting het speelbos / Asterdplas.
6. Loop langs het speelbos, richting het scoutinggebouw aan de Rietdijk. Sla na het scoutinggebouw
rechtsaf de Rietdijk op. Blijf de Rietdijk volgen tot het bruggetje aan de linkerkant.
7. Steek het bruggetje over richting het Hoog Zand op. Loop langs het speeltuintje, en sla daar rechtsaf
richting Het Zand. Bij het pleintje sla je links af en vervolgens rechts de Heksenwiellaan op.
8. Loop voorbij KBS De Kievitsloop en sla daarna linksaf het fietspad (Heksenwielpad) op. Blijf het
fietspad volgen tot de kruising met de Emerparklaan. Sla voor de oversteek met de Emerparklaan
linksaf, richting winkelcentrum Heksenwiel.
Aankomst op winkelcentrum Heksenwiel.

Route dag 2:

2018

1. Vertrek op het plein Winkelcentrum Heksenwiel.
2. Ga linksaf richting Heksendans, volg deze tot het bruggetje. Steek deze over en ga vervolgens
linksaf, richting Heksenrij.
3. Aan het einde ga rechtsaf over de brug richting Heksenwiellaan. Over de brug rechtsaf richting
Laag Zand. Aan het einde, ga linksaf richting Groot Zand. Volg deze weg en ga dan rechtsaf
richting Hoog Zand.
4. Aan het einde linksaf, volg deze weg en ga dan rechtsaf richting Hoog Zand. Aan het einde ga je
dan rechtsaf over het bruggetje richting Rietdijk.
5. Over het bruggetje ga je linksaf Rietdijk. Volg deze tot de splitsing met de Bredestraat. Ga hier
vervolgens linksaf.
6. Blijf de Bredestraat volgen tot de splitsing met de onverharde weg links. Ga vervolgens linksaf
het onverharde pad op en blijf deze volgen tot de kruising met de Westerhagelaan.
7. Steek deze weg niet over, maar ga linksaf Bronkruid. Je loopt parallel aan de Westerhagelaan.

8. Aan het einde van dit pad, ga je rechtsaf en steek de Overkroetenlaan via het zebrapad op, ga
dan linksaf richting Overkroetenlaan. Ga vervolgens rechtsaf richting Bunderkenspad. Blijf deze
volgen tot het Heksenwielpad en ga hier vervolgens rechtsaf.
9. Blijf dit pad volgen tot het zebrapad aan het einde van de straat. Ga hier vervolgens linksaf
richting het winkelcentrum Heksenwiel.

Route dag 3:

2018

Vertrek op winkelcentrum Heksenwiel
1. Loop richting het fietspad langs de Emerparklaan en steek de Heksendans over. Blijf het fietspad
volgen, ga dan linksaf de Krommendijk in.
2. Blijf de Krommendijk volgen tot de T-splitsing met de Rietdijk. Ga hier rechtsaf. Blijf deze volgen
totdat je rechtsaf het Moerenpad op kan.
3. Blij het Moerenpad volgen tot de kruising met de Louwersdonk. Ga hier rechtsaf en vervolgens
rechtsaf de Noortberghmoeren in. Ga dan de eerste straat linksaf de Raaimoeren in. (langs de
school de Werft)
4. Blijf de Raaimoeren naar rechts volgen totdat je linksaf het Wilderpad op kan. Volg dit pad tot
de Burgstsedreef en ga hier rechtsaf. Je komt dan langs de achterzijde van de Groene Hil.
5. Aan het einde van de Burgstsedreef ga je linksaf het Gouden Muntenpad op (langs het
Kraaiennest).
6. Steek vervolgens de Emerparklaan over en ga dan linksaf richting het winkelcentrum Heksenwiel.

Route dag 4:

2018

Vertrek op winkelcentrum Heksenwiel.
1. Ga rechtsaf richting zebrapad en steek vervolgens de Heksenwiellaan over richting de
Sleutelbloem. Blijf deze volgen tot het einde en steek vervolgens de Emerparklaan over naar de
Buiten Hil. Ga vervolgens rechtsaf en volg deze weg totdat je rechtsaf naar de Binnen Hil kan.
2. Ga vervolgens rechtsaf richting Wildzang en volg deze tot de Paradijslaan, ga hier rechtsaf en
vervolgens ga je dan linksaf en dan weer linksaf over het bruggetje naar het Paradijspad.
3. Volg het Paradijspad tot de Paradijslaan, ga rechtsaf en steek via het zebrapad de
Westerhagelaan over.
4. Ga dan rechtsaf Bronkruid en volg deze totdat je linksaf de Biesvaren op kan. Volg deze helemaal
tot het einde en ga dan rechtsaf Waterviolier, dan rechtsaf Fonteinkruid en vervolgens linksaf de
Overkroetenlaan op. Deze gaat over in de Heksenwiellaan en volg deze weg helemaal totdat je
linksaf het bruggetje kan oversteken richting Heksenrij. Let op: is na een bocht!!
5. Neem vervolgens de voetgangersbrug en loop dan rechtdoor over het winkelcentrum terug
richting het plein van het winkelcentrum..

VAKANTIES 2018 – 2019
De Jaarkalender is nog volop in ontwikkeling maar de vakanties voor het komende schooljaar zijn al
wel bekend. Hieronder alvast het rooster voor uw eigen planning:
Eerste schooldag na de zomervakantie: maandag 20 augustus 2018.
week 42
week 52-01
week 10
week 17-18
week 22
week 24
week 28-33

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober 2018.
maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019
maandag 4 t/m vrijdag 8 maart 2019.
maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019. 1)
donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019.
maandag 10 juni 2019.
maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019

1

) Tweede Paasdag, maandag 22 april, valt in de meivakantie.

Studiedagen
Ook deze zijn bekend, de kinderen zijn op deze dagen vrij.
 Woensdag 10 oktober 2018
 Woensdag 31 oktober 2018
 Woensdag 28 november 2018
 Woensdag 27 maart 2019
 Woensdag 26 juni 2019

HONDEN OP HET PLEIN
Met name op de Groene Hil ontvangen we opmerkingen over het
gaandeweg toenemen van het aantal honden op het plein. We willen
hondenbezitters dringend vragen zich aan de geldende afspraken te
houden, óók al heeft u een lieve hond die niemand iets zal doen. Niet
iedereen vindt dat prettig, een aantal kinderen is bang en durft het plein
niet meer op of af. Afspraak is dat er géén honden op het plein en in de
school mogen. Dank voor uw medewerking!

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

Jouw kind is uniek!
Bijeenkomsten voor en door opvoeders.

Wat?
Ouders van kinderen met autisme ontmoeten elkaar, wisselen ervaringen uit en vinden herkenning. Je
ziet dat je niet de enige bent en er is begrip voor je situatie. Elkaar aandacht, warmte, begrip, respect
en steun geven. De mooie en unieke verhalen van onze bijzondere kinderen delen met elkaar.

Voor wie?
Voor opvoeders van een kind met autisme

Wanneer?
Woensdag 13 juni van 20.00 uur tot 21.30 uur
Onderwerp: Ervaringsdeskundigen Remko en Mathilde komen op bezoek.

Waar?
Talentenfabriek de Faam, Liniestraat 19 4816 BG Breda

Meer informatie of aanmelden:
Mail naar: chantal.van.vegten@cjgbreda.nl of bel 06-23114262.

Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook in het volgende schooljaar is het weer mogelijk
dat uw kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl verzorgt dan van
oktober 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.
Aanmelden voor het volgende schooljaar kan vanaf nu!
Met vriendelijke groeten
Kindertypecursus.nl

