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Beste jongens en meisjes, beste ouders,
Er is gestart met het binnen-schilderwerk ! Om jullie alvast een eerste indruk te geven, hierbij een
foto van de gang bij de speelzaal, op de bovenverdieping.

De meeste reacties zijn heel positief. De oranje kolommen ogen lekker zonnig en warm. De
donkerblauwe deuren zijn sjiek. Samen met de witte kozijnen vormt het een mooie en verfrissende
combinatie. Zo zal het de gehele school doorgetrokken worden, met uitzondering van de aula.
Daar wordt de donkerblauwe kleur van de deuren ook doorgezet in de kolommen. Dan komen de
lichtblauwe gordijnen straks ook veel beter uit.
In de vorige nieuwsbrief kondigde ik aan dat het schoonmaakbedrijf WVS de vloeren zou gaan
boenen in de gangen. Dat hebben we in verband met het schuur- en schilderwerk maar even
uitgesteld tot na de carnavalsvakantie als de schilders de deur uit zijn. Dat leek ons een beter
moment.
Laatste oproep voor het oude kleutermeubilair : dit mag door ouders worden opgehaald als zij dit
zouden willen. Met een beetje schuurpapier en een fris lakje of verfje heb je een hele leuke set
voor je kind. Komende week is de laatste week dat het op school staat, daarna zal het worden
afgevoerd.
Verder is het over twee weekjes al carnaval ! In deze nieuwsbrief meer informatie hierover vanuit
de Ouderraad. Over carnaval gesproken :
Dawôr mu tog unnu gezelliguh boel, da wildu nie weejtuh !
Munnîr Joowân zal tur zelluf wîr nie baaj zaajn diejun dag. Die gif tur îllemaol niks om. Da waor
vorrug jaor ok al zoow. Ut is te ôôpuh da zunnun tweejlingbruur (Yo-Yo) in iedurs geval wel wîr wil
kommu 😉! Want die ôuwt gullukkug wèl van un bietje leut!
Tot de volgende nieuwsbrief, groeten van Munnîr Joowân meneer Johan

Hoofdluis
Hoofdluis is op veel scholen een regelmatig terugkerend probleem en het is moeilijk om er vanaf
te komen. Het heeft niets te maken met gewassen of ongewassen haar. Het is gewoon een kwestie
van pech hebben. Hoofdluis verspreidt zich razendsnel dus hoe eerder we erbij zijn, hoe kleiner de
kans is dat de hoofdluis zich uitbreidt. Vaak controleren is dus belangrijk, zowel thuis als op school.
We merken bij de controles op school dat de hoofdluis zich uitbreidt op De Burchtgaarde. Om dit
te kunnen stoppen hebben we de hulp van iedereen nodig. Op school wordt nog regelmatiger
gecontroleerd, maar we willen alle ouders vragen ook uw kind regelmatig te controleren op luizen
of neetjes en indien nodig maatregelen te nemen de hoofdluis te bestrijden.

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u informatie van het RIVM, maar ook informatie die op
school beschikbaar is, zodat u weet wat u er thuis aan kunt doen. Mocht u vragen hebben over
hoofdluis en/of de behandeling en bestrijding hiervan, kunt u altijd contact opnemen met school.
Alvast onze dank voor uw medewerking!

BHV cursus
BHV betekent bedrijfshulpverlening en is de hulp die wordt verleend bij incidenten op school, die de
veiligheid en de gezondheid van leerkrachten, leerlingen en andere aanwezigen bedreigen.
Om ervoor te zorgen dat er op school mensen zijn die weten hoe ze moeten handelen in situaties
die gevaar opleveren voor anderen, hebben we op De Burchtgaarde al jaren een team van BHVers, bedrijfshulpverleners. Dit zijn leerkrachten/medewerkers van De Burchtgaarde die hiervoor zijn
opgeleid. Om dit te mogen blijven doen, hebben zij ieder jaar een herhalingscursus om goed te
oefenen in brand blussen, wondjes verbinden, reanimeren, ontruimen in geval van nood etc..
Afgelopen woensdag was het weer zover en we hebben weer heel goed alles geoefend. We
vonden het leuk om iedereen te laten zien wat er nog meer bij komt kijken bij het werken op
school. Op de foto’s hieronder zie je bijvoorbeeld juf Sandra en juf Mariëtte een brandje blussen
op het schoolplein, is juf Stephanie aan het luisteren of de hulppop een ademhaling heeft en ging
ze daarna oefenen in reanimeren. Het is natuurlijk altijd heel serieus, maar heel af en toe hebben
we ook tijd voor een grapje en pakken we bij het oefenen van verbandleer iemand helemaal in
😉…

Fijn om te weten dat we na de cursus van afgelopen woensdagmiddag weer helemaal up-to-date
zijn, we kunnen er weer tegen aan en alle kennis is weer opgefrist! Dat geeft toch wel een fijn gevoel!
BHV-team Burchtgaarde

Gevraagd: gezelschapsspellen
Tijdens het inrichten van onze klassen met het mooie nieuwe meubilair kwamen wij tot de
ontdekking dat we bij de kleuters wel wat gezelschapsspelletjes kunnen gebruiken. Daar hebben
we er namelijk niet zoveel van. Wellicht heeft u thuis in de kast spelletjes liggen waar uw kinderen
niet meer bij spelen. Bij de kleuters zijn ze van harte welkom.
Alvast bedankt, de kleuterjuffen

Alaaf!!! Nieuws van de Carnavalscommissie:

De Burchtgaarde viert Carnaval op vrijdag 9 februari 2018
De kerstboom is alweer een paar weken de woonkamer uit. Nog 2 weken en dan staat er zomaar
een paard in de gang! (Bron: André van Duin).
Op vrijdag 9 februari 2018 is het weer zover: dan barst het carnaval op de Burchtgaarde weer los!
De voorbereidingen zijn in elk geval al in volle gang: kostuums worden gemaakt, de school wordt
versierd en de optredens worden door de kinderen voorbereid.
Natuurlijk hebben we er weer een leuk programma van gemaakt, met voor elk wat wils.
De kinderen mogen in de ochtend al verkleed naar school komen. In de middag na de lunchpauze
zal er gehost en gefeest worden in de aula van school. De Baron van het Ginneken zal ook dit jaar
met zijn gevolg een bezoek brengen aan onze school. Wij verwachten hem rond 15.00 uur. Tijdens
het bezoek van de baron willen wij de langste polonaise van de IJpelaar maken. Bij droog weer
doen we dat op het schoolplein en bij slecht weer wagen wij een poging in de aula. Bij deze willen
wij alle ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s, etc. uitnodigen om hieraan deel te nemen! Als u
in de gelegenheid bent: u bent van harte welkom! Tussen 15.00 en 15.15 uur zullen wij deze
poging gaan wagen. Een familielid van meneer Johan en de band van de baron zullen deze
recordpoging met het nodige enthousiasme begeleiden.
Het de bedoeling dat de kinderen van groep 3 t/m 8 ’s middags, na afloop van de
carnavalsviering op school, net als altijd aan de schoolpoort worden opgehaald. De kinderen van
de groepen 1 en 2 kunnen worden opgehaald in de klassen.
Om van deze middag voor de kinderen een compleet feest te maken, kunnen wij nog hulp
gebruiken van 4 enthousiaste hulpouders. Als u zin heeft, is er tijdens de viering ook nog tijd om
te hossen en te dansen met de kinderen. Lijkt het u leuk om mee te helpen, dan kunt u zich per
email aanmelden via kbsdeburchtgaarde_oudervereniging@inos.nl. U ontvangt dan van ons alle
informatie.
Wij hopen op een gezellige middag!
Groeten van de Carnavalscommissie.

Oproep Peutertuin De Druppeltjes – Kober
Peutertuin de Druppeltjes heeft een buitenkeukentje gekregen voor de kinderen om mee te
spelen. Uiteraard mogen de kleuters hier ook gebruik van maken.
Wij zijn nog op zoek naar oude potten en pannen en ander keukengerei. Wie kan ons hieraan
helpen? Laat het weten aan de kleuterjuffen en/of juf Wilma van de peuters.
Kober Kinderopvang
Peutertuin de Druppeltjes

Jarigen

27-01: Ive Vaatstra – groep 8
28-01: Arin Ismaiel – groep 6
02-02: Mats van de Berg – groep 1A
07-02: Ramin Molawi – groep 8
08-02: Nils de Gruijter – groep 1A

28-01: Arda Balaban – groep 5
02-02: Nienke Schelen – groep 7
07-02: Padrino Daalmeyer – groep 7
07-02: Job van der ven – groep 5

Gefeliciteerd!
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 9 februari aanstaande!

