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Beste meisjes en jongens, beste ouders,
We kijken terug op een gezellige carnavalsviering op school, met mooie optredens van de
kinderen, de leden van de OuderRaad en het team. Daarna was het hossen met de Baron van het
Ginneken om vervolgens de voorjaarsvakantie in te gaan. Het team heeft die vrijdagavond in hun
prachtige trainingspakjes de bloemetjes nog buiten gezet in het Ginneken.
De school is zo goed als geheel geschilderd. Het ziet er fris en rustig uit als je nu de school binnen
loopt. De laatste hand wordt nog gelegd aan de aula. Als die klaar is, worden ook nog alle
gordijnen gewassen en terug gehangen en dan zal het er in zijn geheel een stuk beter uit zien. We
gaan de schilders nog missen, die zo op deze wijze al enkele weken binnen de school werkzaam
zijn.
In deze nieuwsbrief ook een stukje aandacht voor het te laat op school komen. Hier willen we
bewust even de aandacht op richten, want we constateren dat het meer en meer voor komt.
Vandaag is er weer een bijeenkomst met de leerlingenraad. De kinderen zullen dan zien dat hun
foto op linnen is gezet en die gaan we ophangen in het trapgat. Daar waar al meerdere
schoolfoto’s hangen.
Verder heb ik een verzoek ingediend bij INOS om met extra gelden een plusklas op te starten
binnen de school. Voor leerlingen op onze school die net even wat meer uitdaging kunnen/willen
krijgen. Dit heb ik ook al afgestemd met de MR (medezeggenschapsraad). Zodra hier meer over
bekend is, zal ik dit in een volgende nieuwsbrief laten weten.
Dat was het voor deze keer, tot de volgende nieuwsbrief op 9 maart.
Groeten van meneer Johan Traa

Kom op tijd
Helaas merken we dit schooljaar dat er een toenemend aantal leerlingen is dat regelmatig te laat
op school komt. Dit te laat komen valt volgens de regels van het Regionaal Bureau Leerplicht
onder ongeoorloofd verzuim en moet door ons als school gemeld worden aan de
leerplichtambtenaar. Maar los daarvan is het vervelend voor de klas, de leerkracht én de leerling
zelf. Als de leerling te laat komt, mist hij/zij de start in de klas, het welkom én eventueel het lezen
in de klas. We vinden dit heel erg jammer en willen dan ook een oproep doen aan alle ouders én
leerlingen om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd op school is.
Bij ons op school gaat om 08.40 uur de bel en dat betekent dat je dan ook op school moet zijn.
Om 08.45 uur gaat de klasdeur dicht en begint de les. Ook in de middag gaat om 13.10 uur de bel
en moet je dus al op school zijn, om 13.15 uur gaat de klasdeur weer dicht en begint de les.
Verder merken we ook een toenemend aantal ouders die hun kinderen in de middag “te laat”
ophaalt van school. Om 15.30 uur is de school uit en worden de kinderen opgehaald. Steeds vaker
krijgen we telefoontjes van ouders die aangeven het niet te redden. U kunt zich voorstellen dat dit
niet fijn is voor de leerkracht, maar zeker ook niet voor uw zoon/dochter.
We hopen met dit stukje de aandacht te vestigen op het belang van op tijd komen voor leerlingen
én ouders en hopen op uw medewerking in deze. Alvast bedankt!
Directie en team Kbs de Burchtgaarde

Voorleesontbijt januari 2018
Eind januari heeft er weer het jaarlijkse voorleesontbijt
plaatsgevonden. In alle klassen werd er voorgelezen door
een juf of een meneer. De OR had alle kinderen voorzien van
iets lekkers te drinken en te eten. Het was een gezellig
gezicht; kinderen in pyjama, smullend van het lekkere eten en
genietend van de mooie verhalen!

Penningmeester gezocht !!!
Beste ouders,
Aan het einde van dit schooljaar wil ik mijn functie als Penningmeester van de Ouderraad
neerleggen. Ik heb er dan 5 jaren opzitten en wil het stokje graag overdragen aan een ander. Aan
iemand die dit met fris enthousiasme op wil pakken.
Binnen de Ouderraad is er nu niemand die deze functie van mij over wil nemen. Maar U wellicht
wel ! Maar misschien heeft u er geen interesse in daarnaast ook activiteiten mee te organiseren en
deel te nemen aan alle vergaderingen.
Dit hoeft ook niet per se; de invulling van deze functie kan anders voortgezet worden als tot nu
toe. Ik verneem het graag mocht u interesse of vragen hebben, @: jvanog@hotmail.com
Met vriendelijke groet,
Jeroen van Og

Nieuws van de Biebgaarde
Oproep aan alle ouders: De Biebgaarde zoekt versterking!!!
Zijn er ouders die eens in de 2 à 3 weken een vrijdagochtend mee willen helpen met het draaien
van de schoolbibliotheek. Dit neemt ongeveer 2 uurtjes in beslag. We hebben een gezellig team
en het is erg leuk om te doen. Je leert de school eens op een andere manier kennen en ziet alle
leerlingen voorbij komen. Lijkt het je wat? Laat het ons weten. Je kunt je aanmelden bij Mireille van
Gurp-Nonnekes (mireillevangurp@gmail.com) of Rebekka Vaatstra (rebekkavaatstra@gmail.com)
of een van de andere biebmoeders.
Ook willen we via deze weg de ouders en kinderen bedanken van wie we de afgelopen tijd oude
boeken hebben gekregen. Altijd fijn, zo'n uitbreiding van de boekenvoorraad. Nu kunnen er weer
veel kinderen plezier van hebben. Dus, heb je nog oude boeken die het lezen waard zijn? Je doet
de schoolbieb er een groot plezier mee.

Ik ben Tamar Swijnenburg en ik ben 19 jaar oud. Ik
kom uit Breda. Ik zit in het derde jaar van de pabo
en ik loop dit jaar het eerste half jaar stage op
basisschool TaLente in Oud Gastel. Ik zal mijn
minor bewegingsonderwijs gaan doen op KBS de
Burchtgaarde in Breda.
In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn
vriendinnen en mijn vriend, netflix kijken, werken en
oppassen.
Ik gaf al vroeg turnles aan zowel jongens als
meiden in de leeftijd van circa 7 tot 13 jaar. Turnen
is dan ook mijn grote passie. Ik ben veel tijd kwijt
aan mijn studie en werk, maar probeer natuurlijk altijd vrije plekjes te
zoeken waar ik leuke dingen kan doen!
De reden waarom ik de pabo doe, is omdat ik het super vind om te zien
hoe kinderen zichzelf ontwikkelen en hoe ik daar onderdeel van kan
uitmaken. Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en zich
ook zo voelen bij mij in de klas.
Ik ben altijd al graag bezig geweest met kinderen. Als juf ben je een
voorbeeld voor je leerlingen en vind ik het belangrijk dat de kinderen een
goede basis op school aangeleerd krijgen. Kinderen begeleiden in hun
eigen leerproces en het ontdekken van de wereld en zichzelf doe ik met
heel veel plezier!

Nieuws van Peutertuin de Druppeltjes:
De peuters hebben kennisgemaakt met carnaval. Ze mochten verkleed komen naar de peutertuin.
We zijn in polonaise naar de kleuters gelopen en hebben samen met de kleuters en juf Daphne
gedanst. Daarna hebben we een modeshow voor de ouders gehouden.
Het was een gezellige ochtend.
Kober Kinderopvang
Peutertuin de Druppeltjes

Jarigen

11-2: Lorin Ceylan - groep 1B
11-2: Chap Jacobs - groep 8
16-2: Gijs Wiertz - groep 7
23-2: Joep Kusters - groep 6
1-3: Jona Offers - groep 3
7-3: Mohamed Boulakjar - groep 5
8-3: Jairo Casteleijn - groep 7

11-02: Saar Heisterkamp – groep 2A
15-2: Quinten Schalk - groep 8
22-2: Malak Salmi - groep 1A
23-2: Bowie Mol - groep 5
3-3: Imke Boeren - groep 3
8-3: Sterre Beerens - groep 7
8-3: Lize van der Hart - groep 3

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

