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Lezen alle ouders wel met ons mee?
Via de website-applicatie "Mailcampgne" versturen wij
nu onze Heksenketel. Dat is nodig omdat mail naar vele
adressen tegelijk sturen als spam wordt aangemerkt
met het gevolg dat de meeste mail niet
aankomt. Mailcampagne houdt ook bij in hoeverre
mailberichten geopend worden.
Als u dit leest is dat natuurlijk niet op u van toepassing
maar we zien dat slechts 47% van de ouders de vorige
Heksenketel geopend heeft.
Dat is geen goede zaak omdat dit blad ons directie
communicatiekanaal is. Wij denken met publicatie in de
Heksenketel dat ouders op de hoogte zijn van zaken
maar dat is dus zeer de vraag.
We hopen dat dit percentage vanaf nu flink omhoog zal
gaan!
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Boekenverkoop op Kroeten een succes!

De biebouders hebben op de locatie Kroeten een boekenverkoop gehouden. Tijdens deze boekenverkoop werden biebboeken
verkocht die niet of nauwelijks meer door de kinderen geleend werden. Op deze manier is er weer ruimte ontstaan op de volle
boekenplanken van de schoolbibliotheek. De biebouders hebben met deze actie maar liefst 206 boeken verkocht. Van het geld
dat deze verkoop heeft opgebracht, hebben de biebouders weer nieuwe boeken gekocht. De collectie is uitgebreid met titels
waar de kinderen behoefte aan hebben.
Al met al een succesvol initiatief van de biebouders van de locatie Kroeten.

Kerstmis 2010 op Burgst
De Kerstviering wordt dit jaar georganiseerd op woensdagavond 22
december. Donderdag 23 december is het de laatste schooldag vóór de
kerstvakantie.
Omdat beide locaties een wat verschillend programma hebben ontvangt u
aparte berichten hierover via de klassenmail en/of op papier. Dit om
onduidelijkheid en misverstanden te voorkomen.
We hopen natuurlijk op een sfeervolle en gezellige kerstviering! Een laagje
sneeuw zou natuurlijk ook wel leuk zijn.

Graag willen wij alle ouders en kinderen fijne en sfeervolle Kerstdagen en een gelukkig en
gezond 2011 toewensen!
Team en directie
Nutsbasisschool Burgst

Info bestuur

Breda, december 2010
Beste ouders/verzorgers,
De school van uw kinderen is één van de Nutsscholen in Breda. Er zijn vijf Nutsscholen met in totaal zeven locaties waar de
schooldirecteuren, locatieleiders en hun teams dagelijks met veel plezier en inzet lesgeven aan ruim 1.800 leerlingen. Elke
school heeft zijn eigen karakter en kiest zijn eigen manier van werken. Tegelijkertijd zijn al onze scholen een onderdeel van de
Stichting Nutsscholen Breda. De verantwoordelijkheid voor deze Stichting ligt in handen van een bestuur dat uitsluitend bestaat
uit ouders. Dat is bijzonder binnen het primair onderwijs en wellicht niet bij ieder van u bekend. Daarom vertellen wij graag iets
meer over wat we doen.
Het bestuur bestaat uit zes ouders, die vrijwillig en onbezoldigd richting geven aan het beleid van de Stichting. Dit richting
geven gebeurt ‘op afstand' - als een soort toezichthouder - omdat binnen de Stichting een klein en professioneel directieteam
voor de uitvoering zorgt. Onze algemeen directeur, Ben Sanders, heeft de dagelijkse leiding over de Stichting en wordt daarin
bijgestaan door drie schooldirecteuren en een bestuurssecretariaat. Het is een veelzijdige en veelomvattende taak, die zij op
basis van lange ervaring in het onderwijs met bezieling uitvoeren. Ondanks dat wij als bestuur de uitvoering dus hebben
gedelegeerd, blijven wij te allen tijde eindverantwoordelijk voor het beleid.
Om het beleid en de prioriteiten binnen onze Stichting zo goed mogelijk te kunnen bepalen, zijn Stichtingsdoelen geformuleerd.
Met die doelen waken we over belangrijke zaken voor uw en onze kinderen zoals goed onderwijs, goed werkgeverschap,
financiën, huisvesting, communicatie en ‘opbrengstgericht werken’. Zie voor nadere informatie ook www.nutsscholenbreda.nl,
onder het kopje ‘Visie’.
Als bestuur toetsen wij constant de voortgang die in het behalen van deze doelen wordt geboekt. Iedere school rapporteert
meerdere malen per jaar over elk doel in verschillende soorten verslagen. Naast onze eigen toezichthoudende taak hecht het
bestuur ook aan een goed functionerende medezeggenschapsstructuur. De medezeggenschapsraden per school zijn zoveel
mogelijk betrokken bij het lokale schoolbeleid. Hun bijdrage zorgt voor een evenwichtige uitvoering van het schoolbeleid,
waarbij rekening wordt gehouden met zo veel mogelijk belangen van diverse groeperingen zoals ouders, omwonenden, leraren,
gemeente maar vooral ook kinderen.

De afgelopen jaren zijn veel mijlpalen bereikt, grote en kleine stappen voorwaarts gemaakt, op elk van onze scholen. Ook heeft
elke school altijd plannen voor de toekomst. Via de website, schoolnieuwsbrieven en informatiemomenten wordt u zo goed
mogelijk op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Veel van de successen op de scholen kunnen alleen maar worden
geboekt door de actieve en constructieve inbreng van leraren, oudercommissies, medezeggenschapsleden (ouders en leraren)
en spontaan helpende handen. Dat is erg fijn, want de scholen kunnen het niet alleen.
De bekostiging van onze scholen komt bijna volledig vanuit de Rijksoverheid en wordt bepaald door zowel het aantal leerlingen,
alsook leerlingprestaties. Wij mogen ons voor beide aspecten gelukkig prijzen met langdurige goede en stabiele resultaten.
Voor veel kleine, maar daardoor niet minder belangrijke zaken zijn wij - ondanks onze gezonde financiën binnen de Stichting ook afhankelijk van uw vrijwillige financiële ouderbijdrage. Graag vragen wij uw aandacht voor de betaling van deze bijdrage om
onze scholen in staat te stellen – samen met de Medezeggenschaps-organen – het kwaliteits- en welzijnsniveau voor uw en
onze kinderen op een hoog peil te houden. Mede hierdoor blijven de scholen in staat om een brede en inspirerende vorming
van onze kinderen te verzorgen.
Wij wensen u en uw kind(eren) een goed schooljaar onder het Nutsmotto: ‘samen werken aan veelzijdig (jong)leren’.

Foto: [v.l.n.r.:] Ben Sanders (Algemeen Directeur), Paul Vreling (secretaris, NBS Hoogakker), Remco Otte (penningmeester,
NBS Dirk van Veen), Mike van Meurs (voorzitter, NBS Burgst), Erwin van der Meer (NBS Boeimeer), [zittend] Veronique van
Zanten, (NBS Dirk van Veen), Femke Kielstra (NBS Teteringen)

Centrum voor Jeugd en Gezin

Mededeling over SQULA

CJG Breda (in de Haagse Beemden) is dé vraagbaak
voor ouders, opvoeders en kinderen en jongeren van 0
tot 23 jaar. Waar je ook mee zit; met de professionele
ondersteuning vanuit het CJG kom je er zelf weer uit.
Samen zoeken we naar oplossingen die voor jou én in
jouw situatie werken. Onze deskundigen luisteren goed
naar wat er precies speelt en vanuit hun kennis en
ervaring kunnen ze je daarna persoonlijk en op maat
adviseren en begeleiden. Je krijgt handreikingen waar je
echt verder mee kunt.

Squla is de nieuwste en leukste online
leeromgeving voor groep 6, 7 en 8, ontwikkeld in
nauwe samenwerking met Cito. (Na de zomer ook
voor groep 4, 5 en brugklas). Op Squla gaan leren
en spelen hand in hand. Spelers gaan daardoor
thuis met veel plezier aan de slag met de lesstof.
Squla bevat ook een module, speciaal door Cito
ontwikkeld. Dit maakt Squla tot een goede
voorbereiding op de Entree en Eindtoets
Basisonderwijs.

Waar kun je zoal mee naar het CJG?

Voor lidmaatschap en meer informatie zie:
www.squla.nl

- Als jij of je kind ‘niet lekker in zijn/haar vel zit’
- Bij vragen over (faal)angst; weerbaarheid; pesten;
sociale vaardigheid
- Gezondheidsvragen/ voedingvragen
- Vragen over zakgeld, internetgebruik enz.

- Vragen na een scheiding of een overlijden
- Vragen over financiën
- Enz. enz
Je kunt iedere middag tussen 13.00 -17.00 binnenlopen
met je vragen bij het inloopspreekuur.
Vanaf 24 december op vrijdag van 8.30 – 12.30 uur
CJG Breda – locatie Haagse Beemden
Vlierenbroek 30
4822 XM Breda
Tel. 0800 - 444 000 3.
Vind je het fijn om te bellen?
Het is heel normaal dat je tegen een vraag of probleem
aanloopt waar je even niet uitkomt. Of dat er iets is waar
je graag met iemand over wilt praten. Dan kun je altijd
terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Wij
zijn 24 uur per dag bereikbaar via 0800 - 444 000 3. Dit
telefoonnummer is gratis, ook als je mobiel belt.
Wil je online je vraag stellen?
Je kunt bij ons terecht met al je vragen. Stel ze via
het contactformulier op de site (www.cjgbreda.nl) . Wij
geven je dan zo snel mogelijk antwoord.
Bij de heksenketel vind je voortaan iedere keer een
opvoedtip van het CJG.
Deze maand een tip over: Samen spelen (zodat het na
Sinterklaas ook nog leuk blijft!)

X-Kids 2011
Je vervelen tijdens de kerstvakantie?
Mooi niet!
Er zijn elke dag andere sporten, wedstrijden,
workshops, clinics en demonstraties.
Doe mee!
Dinsdag 4 januari
Gemeentelijk Sportcentrum De Scharen
Topaasstraat 13 Breda
Woensdag 5 januari
Sporthal Haagse Beemden De Ganzerik
Ganzerik 1 Breda
Donderdag 6 januari
De Drie Linden Prinsenbeek
Heisprong 15 Prinsenbeek
6 t/m 9 jaar

12.00 uur tot 14.00 uur

10 t/m 13 jaar 14.00 uur tot 16.00 uur
Entree: € 2,- per dag per kind
Voor meer informatie
ga naar www.breda-actief.nl
Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Uitschrijven

Locatie Groene Hil
NBS Burgst
Groene Hil 20
4822 RS Breda
076-543 90 08
info@nbsburgst.nl

Locatie Kroeten
NBS Burgst
Moeraszegge 73
4823MG Breda
076-549 60 65
info@nbsburgst.nl
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