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VORDERINGSGESPREKKEN
De vorderingsgesprekken zijn gepland op 8 en 12 november a.s. In dit 10-minutengesprek kunt u met
de leerkracht(en) spreken over de vorderingen van uw kind(eren) tot nu toe.
Vandaag start de eerste inschrijfronde via Parro. Dat zijn eerst de ouders met meerdere kinderen op
Burgst. Zij hebben dan de mogelijkheid om zoveel mogelijk aaneengesloten (een tussentijd van 10
minuten is wel handig!) meerdere gesprekken te plannen.
Morgenochtend om 9 uur stuurt Parro alle overige ouders een uitnodiging.
U ziet alleen de nog beschikbare tijden waaruit u een keuze kunt maken.
Heeft u dinsdag 6 november nog niet ingeschreven dan stuurt Parro u een herinnering.
Op woensdag 7 november sluit de inschrijving om 15.00 uur.

TOESTEMMING BEELDMATERIAAL
Vanuit de AVG moeten wij alle ouders expliciet toestemming vragen om beeldmateriaal (foto/video) te
mogen gebruiken op b.v. onze website, Facebook of in de Heksenketel.
De meestal gebruikelijke situatie, “we horen het wel als u bezwaar heeft”, mag dus niet meer.
Vandaar dat op de komende ouderavonden voor alle ouders een formulier klaar ligt waarmee we u
vragen of u wel of geen toestemming geeft. Wilt u dat bij aankomst of vertrek op school invullen??

TECHNIEKLOKAAL GROENE HIL
Op de Groene Hil hebben we sinds dit jaar een Technieklokaal. Het is leuk om dat lokaal in te richten
met allerlei spulletjes die met techniek te maken hebben. Denkt u bijvoorbeeld aan oude wieldoppen,
fietswielen, oud gereedschap of een oude fiets. Misschien heeft iemand nog een mooie elektrische
machine of andere technische dingen die we in het lokaal kunnen zetten?
Heeft u iets voor ons?? We zijn er erg blij mee!
Na de techniekweek van 18 – 22 maart 2019 willen we buiten schooltijd techniekworkshops op school
starten. Daar zijn kosten aan verbonden. Er komt uiteraard nog meer informatie over maar wellicht
kan er alvast worden nagedacht of hier belangstelling voor is! (Deze workshops worden uiteraard aan
kinderen van beide locaties aangeboden.)

PARKEREN GROENE/KLEINE HIL
Wederom graag weer ieders aandacht voor het parkeren!
We ontvingen meerdere klachten uit de Kleine Hil, dat is het straatje direct naast ons gebouw.
Opritten en zelfs de hele straat worden met regelmaat geblokkeerd en er wordt zo geparkeerd dat
personenvervoer haast niet mogelijk is om inwoners van de straat op te halen of thuis te brengen, laat
staan dat alles goed bereikbaar blijft voor hulpdiensten.
Mogen we iedereen opnieuw nadrukkelijk vragen zorgvuldig te kijken naar het parkeren, óók voor
de veiligheid van alle kinderen??
 Niet met twee wielen op de stoep (kinderen kunnen er niet altijd langs en lopen dan via de
straat om geparkeerde auto’s heen).
 Niet vóór de oprit van onze buren, uiteraard ook niet in de Kleine Hil.
 Gebruik uitsluitend de parkeervakken.
 Verderop bij de flat is voldoende parkeergelegenheid. Dat is weliswaar wat verder van de school
af maar is wél een stuk veiliger.
Dank voor uw medewerking!

HOOFDLUIS
De groep luizenmoeders op de Groene Hil is door vertrek van mensen erg klein
geworden! Wie wil ons komen versterken?? De controle is op elke maandag
na een vakantie. Met een aantal mensen is dit snel gedaan. U hoeft geen
medische achtergrond te hebben. Voor opgave of meer info graag contact
opnemen met Paul Duijvelaar.

OUDERPORTAAL EN PARRO
Als er een mededeling is weet Parro u wel te vinden door dat duidelijk te melden.
Maar als er in het Ouderportaal iets nieuws vermeld wordt hoort u niets, tenzij u inlogt.
En dat zal niet dagelijks zijn verwachten we.
Daar is door de ontwikkelaars iets op gevonden. Op de
startpagina van het Ouderportaal ziet u rechtsboven
onze Parro-papegaai staan. Als u daarop klikt maakt het
Ouderportaal een koppeling met uw Parro-app. Als er
een nieuwe melding in het Ouderportaal komt zal Parro u
daarvan een appje sturen zodat u in het Ouderportaal
kunt kijken. Handig!
Op dit moment is er helaas wel een bug in Parnassys! De CITO-toetsen hebben
wij zelf even uit gezet vanwege een verkeerde normering. Maar de
methodetoetsen ziet u ook niet terwijl dat wel zou moeten. Er wordt door
Parnassys aan gewerkt.

LERARENTEKORT….
Het is inmiddels voor iedereen in Nederland duidelijk dat er een flink tekort aan leraren is. Daarover
wordt in de media geregeld bericht gegeven. Daar zitten ook berichten tussen over extreme tekorten,
een vierdaagse schoolweek en allerlei extra premies en voorzieningen om extra leraren te lokken.
Gelukkig zijn wij nog niet zover maar… tekorten zijn er wél. Wij werken met de meeste andere
schoolbesturen in West-Brabant samen met Leswerk
(www.leswerk.net). Als er inval nodig is zorgt Leswerk er via een

database van invallers voor dat er iemand komt. Garanties zijn er niet en we zien steeds vaker dat
Leswerk moet melden dat er niemand beschikbaar is. We moeten dan zelf maar proberen om een
oplossing te vinden. Dat kan door het inzetten van directieleden, leden van het Zorgteam of
onderwijsassistenten die zelf geen eigen groep hebben. Dat is op zich erg ongewenst, zeker als het
geregeld gaat voorkomen omdat de werkzaamheden die gedaan hadden moeten worden en waar vaak
anderen ook weer afhankelijk van zijn op zo’n invaldag blijven liggen.
We zullen richting de toekomst, zéker in een ziekteperiode, helaas niet uit kunnen sluiten dat er dagen
komen waarop we de inval niet rond kunnen krijgen. Dat kán betekenen dat kinderen naar huis
moeten worden gestuurd. Dit gebeurt echter nooit zonder bericht aan de ouders en ook niet op de
eerste dag dat er geen inval is.

ENGELS
Er is een ouderinitiatief om te peilen of er belangstelling is voor extra Engelse lessen.
Daarover hebben de ouders van de groepen 3 t/m 6 vandaag een mail ontvangen
vanuit Parnassys met het verzoek om enkele vragen te willen beantwoorden. In de mail
staat uw gebruikersnaam. Uw wachtwoord is hetzelfde als het wachtwoord van het Ouderportaal.
Mocht u dat niet hebben dan kunt u via de knop “Wachtwoord vergeten” een nieuw aanmaken.
We hopen op een grote respons, de vragenlijst sluit op 17 november.

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

Op tijd de deur uit
In veel gezinnen is het ’s ochtends spitsuur. In korte tijd moet iedereen opstaan, zich wassen en aankleden en
ontbijten. Kinderen hebben vaak aansporing nodig om ervoor te zorgen dat ze op tijd de deur uit zijn. En dat valt
niet altijd mee. Zeker als je als ouder zelf geen ochtendmens bent. Hier wat tips om de ochtendspits goed te
doorstaan
1.

Begin met de dingen die je zelf moet doen
Werk aan een routine. Sta op tijd op en zorg dat je eerder klaar bent dan je kind. Je voorkomt haastwerk
door de avond tevoren alvast dingen klaar te leggen, zoals kleren en schoolspullen. De tijd die je
hiermee bespaart kun je gebruiken om je kind in een goede sfeer op weg te helpen.

2.

Betrek je kind bij de organisatie
Leer je kind te organiseren. Kinderen die zichzelf al kunnen aankleden hoef je hier niet mee te helpen.
Zo kunnen zij deze vaardigheid oefenen. En als dat goed gaat kunnen ze papa of mama misschien ook
een handje helpen door alvast een boterham te smeren.

3.

‘Versla de klok’
Sommige kinderen hebben wat extra stimulans nodig om te leren op tijd te zijn. Voor hen kun je het spel
‘versla de klok’ gebruiken. Hiervoor gebruik je een kookwekker of je telefoon. Je spreekt met je kind af
dat het binnen een bepaalde tijd, dus voordat de wekker afgaat, klaar is met aankleden. Als je kind wint
(de klok verslaat) krijgt het een beloning voor zijn inzet, bijvoorbeeld iets lekkers te drinken bij de lunch.
Vaak duurt het even voordat je kind de klok verslaat. Bouw beloningen langzaam af als het goed gaat.
Bijvoorbeeld door pas na twee keer winnen iets lekkers bij de lunch te geven. Prijs je kind altijd voor zijn
pogingen om sneller klaar te zijn voor school.

CJG Breda
Wil je eens verder praten over dit onderwerp of heb je vragen over opvoeden? Dan kun je terecht bij de SchoolCJG-er van CJG Breda.

