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Beste jongens en meisjes, beste ouders,
Vandaag weer een nieuwsbrief volop informatie. Met als belangrijkste onderwerp deze keer het
vertrek van juf Nienke bij ons op school. Zelf heeft zij in een brief aan de ouders van groep 8
onder andere het volgende geschreven :
“Drie jaar geleden ben ik, na veertien jaar gewerkt te hebben op een andere school, met veel
enthousiasme begonnen met mijn werk als juf hier op school. In eerste instantie voor groep 4, maar
dat werd groep 8. Veel ervaring had ik nog niet in deze groep, maar een leerkracht moet flexibel
zijn, dus deze uitdaging heb ik met beide handen aangepakt. Een nieuwe school, een nieuwe groep,
dat heeft heel wat energie en tijd gekost om me hierin te verdiepen. Helaas kostte het mij meer
energie dan dat ik ervoor terug kreeg. Begrijp me niet verkeerd, ik vond het super! Ik wilde het
schooljaar afmaken en het nieuwe schooljaar starten op een andere school. Zo lang heeft het niet
mogen duren en heb ik een mooie kans gekregen om zo spoedig mogelijk te mogen starten op een
andere basisschool, De Parel. Hier ga ik een schakelklas begeleiden. De kinderen die in de
schakelklas zitten hebben veelal een (kleine) taalachterstand, waarmee ik ze mag gaan helpen. De
kinderen komen uit groepen 4, 5 en 6, daar waar mijn hart ligt. Mijn werkzaamheden op De Parel
zullen aanstaande dinsdag 13 maart 2018 starten. Ik wil jullie allemaal enorm bedanken voor de
lieve woorden, kaarten en steun in de afgelopen periode!
Ik wens jullie allemaal datgene toe, om je dromen uit te laten komen. Groeten juf Nienke”

In aansluiting op dit vertrek van juf Nienke Vos, wil ik allereerst aangeven dat ik haar van harte wil
bedanken voor haar inzet voor De Burchtgaarde in de afgelopen jaren. En wens ik haar een hele
fijne, mooie en gelukkige toekomst toe op onze INOS-collegaschool ‘De Parel’. Met vooral ook
veel werkplezier en de hoop dat zij haar energie en balans weer terug zal vinden in het
onderwijs. Nienke, dankjewel voor alles wat je voor De Burchtgaarde hebt betekend !
Vervolgens is het een gegeven dat ik volgende week een besluit zal nemen hoe dit vertrek
opgevangen gaat worden. Omdat er door het vertrek van juf Nienke een nieuwe vacature
ontstaat, zal ik op korte en op lange termijn moeten kijken wat er mogelijk is. Zodra dit besluit is
genomen in overleg met INOS, zal ik dit middels een extra nieuwsbrief volgende week
communiceren.
Daarnaast zullen we ook zeker een moment afstemmen met juf Nienke dat ze op een gepaste
wijze afscheid kan nemen van groep 8.
Naast het vertrek van de van de ene leerkracht staat de terugkomst van een andere leerkracht, juf
Stephanie de Jongh. Haar periode van zwangerschapsverlof zit er op, haar dochter Isa is op 20
november geboren, en zij komt voor drie dagen in de week terug op school. Haar eerste werkdag
is op donderdag 15 maart. Elke donderdag zal zij voortaan als nieuwe Team Coördinator aan het
werk gaan. Voorheen was dat altijd juf Nicolette en vanaf het begin van het schooljaar is dit
opgepakt door juf Gladys. Dat laatste was van tijdelijke aard, omdat intern afgesproken was dat juf
Stephanie de Jongh voor de komende jaren het Team Coördinatorschap op zich zou gaan nemen.
Op maandag en vrijdag komt juf Stephanie de Jongh weer terug in haar oude en bekende groep
7. Op dinsdag, woensdag en donderdag blijft juf Stephanie Zelck aan de groep verbonden. Dat
betekent dat we na volgende week dus twee juffen Stephanie in groep 7 hebben. Wel zo handig
voor de kinderen 😉 !
Het schilderwerk is klaar. De schilders hebben in zeven weken tijd de gehele school van binnen
gehad. Alle deuren, kozijnen en kolommen zijn geschilderd. Het laatste gedeelte was de aula. Dit
is in de carnavalsvakantie gedaan. Het ziet er allemaal super netjes en strak uit. Zelf zijn we als
team erg blij met de nieuwe kleuren in de school, donkerblauw met oranje. We willen nu ook ons
schoollogo in deze twee kleuren om laten zetten. En het lettertype wijzigen. Heeft iemand een
idee wie dat voor ons zou kunnen doen ?
Met de geweldige hulp van een ouder van onze school, Linda Koszczol (de moeder van Daan uit
groep 5 en Tim uit groep 3), zijn alle gordijnen van de aula gewassen. Zij is afgelopen maandag
enkele keren naar tankstation Trumpi gereden om daar in de ‘18 kilo wasmachine’ alle gordijnen te
wassen. Uiteindelijk is ze een hele dag bezig geweest om ze samen met juf Nienke en meneer
Arion ook weer op te hangen. Maar ze heeft ondertussen ook nog de zomen hersteld en alle
kapotte haakjes vernieuwd. Superfijn dat ze dat allemaal heeft gedaan !

et ziet er prima uit en de gordijnen hangen weer lekker fris op in de aula. Linda dankjewel, je
ontvangt vandaag een mooi bloemetje als dank voor jouw inzet en hulp !
Dat was het weer voor deze keer, volgende week een extra nieuwsbrief met informatie over de
invulling na het vertrek van juf Nienke.
Met vriendelijke groet mede namens het team, meneer Johan Traa

Hoofdluis en protocol
We hebben al eerder via de nieuwsbrief gesproken over hoofdluis en dat je er niets aan kunt doen
als je er last van hebt. Helaas voelden de beestjes zich best thuis op de Burchtgaarde, maar dat is
natuurlijk niet de bedoeling. Daarom hebben we de handen ineen geslagen en dankzij ouders, de
moeders die helpen, de GGD en de leerkrachten hebben we gisteren bezoek gehad van Marissa.
Ze is verpleegkundige bij de GGD en heeft bij een aantal kinderen gekeken of de behandeling bij
hen heeft aangeslagen. Gelukkig was dit bij de meeste kinderen het geval. We hopen dat het
probleem nu onder controle is. Komende week zal er nogmaals een controle plaatsvinden en
hopen we luisvrij te zijn.
Deze situatie heeft er wel voor gezorgd dat we een nieuw protocol aan het opstellen zijn voor het
geval we hier nog een keer mee te maken krijgen. Sinds kort is ook juf Monique de coördinator en
zij gaat kijken wat we kunnen verbeteren.
Verder heeft ze goede afspraken gemaakt met Marissa van de GGD, die na iedere vakantie
beschikbaar is voor de hercontrole en eventueel (indien gewenst) een huisbezoek om goede uitleg
te kunnen geven of om ondersteuning te bieden. We willen iedereen bedanken voor de
medewerking!

Verrassend nieuws!
Van juffrouw Isabel hoorden we dat ze zwanger is van haar tweede kindje en dit nieuws wil ze
graag met jullie delen! Gefeliciteerd juf Isabel!!

Schoolreis
Nog even en dan is het zover, alle groepen gaan weer op schoolreis naar de efteling! De leukste
dag van het jaar zal plaatsvinden op vrijdag 20 april aanstaande. Zet deze datum goed in je
agenda, want die wil je niet missen. Volgende week ontvangt iedereen uitgebreide informatie
hierover, maar dan zijn jullie alvast op de hoogte!

VAKANTIES SCHOOLJAAR 2018-2019

Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar is nog niet klaar en zal eerst door de MR moeten
worden goedgekeurd, maar de landelijke vakantieweken zijn al wel bekend, omdat we ons daarbij
aan het landelijk rooster houden:
Herfstvakantie:

15 oktober t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie:

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Carnavalsvakantie:

4 maart t/m 8 maart 2019

Meivakantie:

22 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart:

30 en 31 mei 2019

Pinksteren:

10 juni 2019

Zomervakantie:

8 juli t/m 16 augustus 2019

Vanzelfsprekend zullen we de definitief vastgestelde vakanties en vakantiedagen etc. met jullie
delen zodra deze zijn goedgekeurd.

Jarigen

9-3: Naomi de Kraker – groep 5
13-3: Jinx de Lange – groep 8

12-3: Messie Mbongo – groep 7
21-3: Ceyda Karabulut – groep 5

Gefeliciteerd!
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 23 maart aanstaande!

Bijlage bij de nieuwsbrief: Schatten van ouders – vier bijeenkomsten voor
opvoeders uit Breda en omstreken op Kbs Laurentius

