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Algemeen

Beste jongens en meisjes, beste ouders,
Sjonge jonge, dat was nog eens een verrassing zeg : stond er gisteren zomaar ineens een
meterslange limousine op het schoolplein! Er kwam geen einde aan die auto….We keken onze
ogen uit. En deze was speciaal gekomen om Danny uit groep 8 op te halen. De stichting ‘make a
wish’ heeft hem een bijzondere, mooie en onvergetelijke dag bezorgd. Hartstikke mooi voor hem !
Bij wensen moet ik altijd aan sterren denken, en laat ons motto van dit schooljaar nou zijn “alle
kinderen zijn sterren en wij laten ze stralen.” Toeval bestaat niet, toch ?
Wij gaan de herfstvakantie in.
De eerste schoolweken zitten er op, de kop is er van af, zeggen ze dan. De kinderen zijn vandaag
vrij, het team heeft een studiedag. De ochtend staat in het teken van ons taalonderwijs. De middag
is gericht op de doelen die we willen bereiken met de vier Kwaliteits Kringen op school : taal,
rekenen, Engels en Ontdekkend en Ontwikkelend leren. We hebben met elkaar plannen gemaakt,
prioriteiten en doelen gesteld en activiteiten gepland. Nu is het moment aangekomen om deze
nog een keer goed tegen het licht te houden en hierover vervolgens definitief een besluit te
nemen.

Dan weten we precies wat we met elkaar het komende schooljaar te doen hebben en waar we
elkaar kunnen ondersteunen en op aan mogen spreken. Vervolgens gaan ook wij aan de
herfstvakantie beginnen.
Na deze vakantie is er op maandag 23 oktober onze jaarlijkse INOS Onderwijsdag. Dan zijn de
leerlingen opnieuw nog een dagje vrij en zijn wij met alle leerkrachten van de drie scholen binnen
onze organisatorische eenheid op De Burchtgaarde. Samen met Jacinta en De Rosmolen vormt
onze school een Organisatorische Eenheid. Dit jaar staat het nieuwe koersplan van INOS centraal
op de onderwijsdag.
Ik wens jullie allen een hele fijne vakantie toe. Ga lekker een keer het bos in, het is prachtig met al
die herfstkleuren! Veel plezier, rust lekker uit, maar vooral : geniet er lekker van!
Groeten, mede namens het gehele team van De Burchtgaarde, meneer Johan Traa

Voorstellen: juf Stephanie Zelck
Zoals jullie waarschijnlijk al wel weten gaat juf Stephanie van groep 7 na de herfstvakantie op
zwangerschapsverlof. Ik zal haar dan vanaf deze periode vervangen. Hierbij wil ik mij graag even
voorstellen aan jullie. Om het niet te moeilijk te maken, ik heet ook Stephanie. Ik ben 25 jaar en, je
had het misschien al gehoord, ik kom uit België. In augustus ben ik naar Breda verhuisd. De
afgelopen twee jaar werkte ik in het onderwijs in Antwerpen. Momenteel werk ik als interim
leerkracht in ‘de Weerijs’, dus ik heb al kennis kunnen maken met het Nederlandse
onderwijssysteem. Ik ben zeer enthousiast om er samen met de kinderen en (de andere) juf
Stephanie een zeer fijn en leerzaam jaar van te maken! Indien jullie vragen zouden hebben of
gewoon nieuwsgierig zijn, jullie zijn zeer welkom om eens een praatje te komen maken. Tot snel!
Groetjes juf Stephanie

Oproep!
Wij zouden heel graag meisjes en jongens onderbroeken en meisjes en jongens lange broeken
willen hebben in de maten 110/116 en/of 122/128.
Alvast bedankt,
De kleuterjuffen

Kinderboekenweek 2017
De opening van de Kinderboekenweek op dinsdag 3 oktober was gruwelijk eng dit jaar. De
kinderen mochten die middag verkleed naar school komen.
Het wemelde van de heksen, monsters, spoken, zombies, spinnenprinsessen, tovenaars en nog
meer enge gedrochten. Ook alle juffen en meneren zagen er die middag gruwelijk uit.
In de aula waren alle klassen er en hebben kinderen uit elke groep een stuk of stukje voorgelezen
uit een griezelig en spannend boek.
De kleuters hebben een lekker eng liedje en versje laten zien.
Alle kinderen zaten geboeid te luisteren en na afloop had iedereen zin gekregen om in een leuk,
griezelig en spannend boek te kruipen. Wij hebben allemaal van de opening genoten!

Ditjes en datjes van de Ouderraad:
Halloweentocht;
Een informatiebrief met aanmeldstrook is vorige week op papier meegegeven aan uw kind.
Inschrijven kan tot uiterlijk woensdag 25 oktober as.
Ouderbijdrage;
De brief voor de ouderbijdrage wordt deze week aan uw zoon of dochter uitgereikt. Deze is
wederom vastgesteld op € 25,- per leerling. Over te maken op rekeningnummer NL68 INGB 0009
0128 12 t.n.v. Ouderraad De Burchtgaarde. S.v.p. onder vermelding van de voor- en achternaam
van uw kind(eren) en de groep(en).

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Bent u geïnteresseerd in het (financiële) reilen en zeilen van de Ouderraad? Dan nodigen wij u
van harte uit voor onze Algemene Ledenvergadering op 25 oktober as. Graag wel vooraf
aanmelden, uiterlijk 18 oktober ’17, via penningmeester.burchtgaarde@hotmail.com

Nieuws van peutertuin De Druppeltjes
Tijdens de kindeboekenweek hebben we bij peutertuin de Druppeltjes veel aandacht besteed aan
boeken, maar vooral aan het boek "de Gruffalo".
We hebben de Gruffalo geverfd en gekleid met zelf gemaakte klei.
Cassandra van groep 4 kwam het boek de Gruffalo voorlezen aan de peuters.
Als afsluiting hebben de peuters een dansworkshop van de Stilte gekregen n.a.v. het boek
"knikkeruil".
Kober Kinderopvang / Peutertuin de Druppeltjes

Boos!
Bijna iedere ouder kent het tafereel, een peuter die een woedeaanval krijgt in de supermarkt. Dat
negeren dan vaak het beste werkt, weten we wel. Maar wat doe je als je kind lang na de
peuterpubertijd snel boos doet?
Gevoelens herkennen
Geruststellende gedachte: boosheid is een emotie waar je kind mee om kan leren gaan. Jij kan
helpen. Benoem de gevoelens van je kind van jongs af aan: ‘Wat een verdriet, heb je je pijn
gedaan? Of, je kijkt zo bang, ben je geschrokken?’ Luister goed naar je kind, dan kun je zijn of
haar gevoelens goed begrijpen en met hem bespreken. Spreek gevoelens uit voor je kind als het
dat zelf niet kan. Soms weet je kind niet of het nou boos, bang of eigenlijk heel verdrietig is.
Emotioneel evenwichtig
Van alle emoties wordt boosheid het meest onderdrukt. Boosheid wordt vaak afgekeurd omdat
het bij kinderen kan resulteren in gedrag als schreeuwen, schoppen, slaan of bijten. Het ontstaat
als het anders loopt dan je kind dacht of wilde. Deze emotie varieert in uiting van ergernis tot
razernij en kan heftig voor jou en je kind zijn. Toch is boosheid een emotie waarvan het goed is
dat je kind die leert ervaren en uiten om tot een emotioneel evenwichtig persoon uit te kunnen
groeien.
Tips:
•
•

•

Leer je kind dat hij wel boosheid mag voelen maar dat het niet de bedoeling is dat hij
iemand pijn doet.
Op het moment dat je kind woedend is, heeft het geen zin om over zijn boosheid te
praten. Wacht daarmee tot je kind (en jijzelf) is afgekoeld. Vertel dan op een rustige maar
duidelijke manier dat boze gevoelens er mogen zijn, maar het gedrag dat daarmee
gepaard gaat niet.
Als je kind slaat of schopt, doe dan niet hetzelfde. Schreeuwen en je stem verheffen helpt
evenmin. Grijp wel meteen in als je kind iemand anders pijn doet.

Eerst denken, dan doen
Het ene kind is van nature temperamentvoller dat het andere. Er kan dus een groot verschil zijn
tussen twee kinderen hoe ze hun boosheid uiten. Ook voor jou als ouder is het interessant om te
bekijken hoe je zelf met deze emotie omgaat. Hoe ga je bijvoorbeeld om met je eigen boosheid
waar je kind bij is? Het zinnetje ‘Eerst denken dan doen’, kan je kind helpen: leer hem eerst te
denken en dan pas te doen als hij boosheid op voelt komen.

CJG Breda
Wil je eens verder praten over dit onderwerp of heb je vragen over opvoeden? Dan kun je terecht
bij de School-CJG-er van CJG Breda. Op jouw school is dit: Marij van Caulil.
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.

Jarigen

13-10: Jasmijn van Dongen – groep 3
15-10: Saif Hamdaoui – groep 2A
16-10: Nazali Mbongo – groep 5
18-10: Quinten de Kraker – groep 8
28-10: Chelsea Bollekamp – groep 8
28-10: Malak Hamdaoui – groep 5
29-10: Luke Jonker – groep 3

14-10: Manal Azariah – groep 4
16-10: Lucas Graumans – groep 5
16-10: Maarten Vermeulen – groep 4
25-10: Charlotte van der Burg – groep 8
28-10: Diede Caldenhoven – groep 6
28-10: Christiena de Leij – groep 8

Gefeliciteerd!
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijderdag 3 november aanstaande, in verband met
de herfstvakantie schuift de nieuwsbrief een weekje door!

