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Algemeen

Beste jongens en meisjes, beste ouders,

Het schooljaar 2017-2018 is begonnen! We zijn op het schoolplein gestart met onze eigen ‘walk of
fame’. Alle kinderen hebben met stoepkrijt hun naam mogen schrijven in de sterren van elke
groep. Het motto voor dit schooljaar is: “Alle kinderen zijn sterren en wij laten ze stralen!” Ieder
kind is namelijk een ster. De ene in rekenen, de ander in samenwerken, voetballen, toneelspelen,
of knutselen. Ieder kind heeft zijn eigen talent, kwaliteit. En wij kunnen ze laten stralen. En met wij
bedoel ik dan alle volwassenen die bij de ontwikkeling van een kind betrokken zijn.

De leerkrachten en het gehele team van De Burchtgaarde, jullie als ouders, de overblijfkrachten
van Kober, maar ook de hockeytrainer, de pianodocent, de juffrouw van de zwemles….. Als wij
onze kleine ‘sterren’ helpen in hun eigen ontwikkeling, gaan ze vast en zeker nog meer stralen!
Ook dit schooljaar zal ik vooral op school aanwezig zijn op maandag, donderdag en vrijdag. Op
dinsdag en woensdag werk ik op het INOS-kantoor aan de Reduitlaan als directeur van Leswerk.
Hier coördineer ik de vervanging van leerkrachten voor alle 25 basisscholen onder INOS.
Volgende week donderdag ontvangt u onze schoolkalender. Deze wordt op diezelfde dag ook op
de website gezet. De week erna is hij ook terug te vinden in de Burchtgaarde-app.
In groep vier van meneer Nico en juf Daphne is de situatie nog tijdelijk zo, dat ook juf Margo een
keer in de twee weken op dinsdag voor deze groep staat. Het heeft te maken met het
zwangerschapsverlof van juf Majella. Omdat juf Daphne haar verlof invult op maandag en dinsdag
tot aan de Kerstvakantie, kan zij die dinsdag om de week dan niet ook in groep vier staan. Na de
Kerstvakantie weer wel en dan zijn meneer Nico en juf Daphne weer samen in groep vier. Meneer
Nico op maandag, dinsdag om de week, donderdag en vrijdag. Juf Daphne op dinsdag om de
week en elke woensdag.
Ook de werktijden van juf Monique zijn komend schooljaar veranderd ten opzichte van vorig
schooljaar. Dit schooljaar is juf Monique aanwezig op maandag, dinsdag om de week, woensdag
en donderdag van 08.00-14.00 uur.
Volgende week start de eerste ronde van de kennismakingsgesprekken met ouders op dinsdag 5
september. De tweede ronde is een week later op donderdag 14 september. Vervolgens staan er
ook weer de eerste bijeenkomsten van de MR (MedezeggenschapsRaad op dinsdag 12
september) en de OR (OuderRaad op woensdag 13 september) op de agenda. De eerste
leerlingenraad start op vrijdag 15 september in de nieuwe samenstelling. Al deze overleggen
hebben het doel om het werken en leren op school op een hoog peil te houden en daar waar
mogelijk te verbeteren.
Zoals jullie wel in het bovenstaande lezen, zijn we al weer volop in beweging. Samen op weg naar
weer een mooi schooljaar op De Burchtgaarde. Het team van De Burchtgaarde heeft er in ieder
geval veel zin in!
Tot de volgende nieuwsbrief, op 15 september.
Met vriendelijke groet, meneer Johan Traa

Nieuws van juf Majella
Daar is ze dan!!
Op 4 augustus is onze dochter en Teun zijn zusje
Saar geboren. Het gaat heel erg goed met ons!!
Binnenkort zullen wij een keer op school
langskomen.
Veel plezier en succes allemaal dit nieuwe
schooljaar.
Groetjes juf Majella

Nieuws van Peutertuin de Druppeltjes
Na een lange vakantie zijn we bij peutertuin de Druppeltjes weer begonnen. Wat is het fijn om
iedereen weer te zien en wat zijn de peuters gegroeid. We hebben er allemaal weer zin in om aan
de slag te gaan.
We zijn met het thema "welkom" gestart. Hierbij gaan wij het hebben over het dagritme. Hoe ziet
de dagindeling eruit. Welke regels en rituelen komen er aan bod. En er wordt natuurlijk
volop gespeeld, gelezen en geknutseld.
Ik wil de ouders bedanken voor het invullen van het klanttevedenheidsonderzoek. En ook voor de
hoge score die we hebben behaald, namelijk een.... 9!!
Ben je nog op zoek naar een leuke opvang voor je peuter of kent u iemand die een peutertuin
zoekt, kom dan gerust een keertje langs bij ons.

Kober Kinderopvang
Peutertuin de Druppeltjes

Jarigen

03-09: Amine Achouche – groep 7
04-09: Linsey Nooijen – groep 8
08-09: Jivan Ceylan – groep 4
09-09: Maya Chalhawi – groep 6

03-09: Renske Lie – groep 6
06-09: Julie van Oers – groep 7
08-09: Maryssa Damen – groep 2A
14-09: Thijs Hofman – groep 8

Gefeliciteerd!
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 15 september aanstaande.

