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Beste jongens en meisjes, beste ouders,
Vandaag nieuws over de staking, de schoolreis, het hoofdluisprotocol en een mogelijk nieuw logo
met een nieuwe slagzin voor de school.
Laat ik maar beginnen met de stakingsdag, want die staat morgen al voor de deur. Morgen,
vrijdag 13 april, is de school wegens staking gesloten. Ons team gaat staken voor betere
voorwaarden voor de basisschoolleerkracht. In de vorige nieuwsbrief is hier uitgebreid aandacht
aan besteed. Wij hopen als team dat u allen opvang hebt kunnen regelen voor uw kind.
Volgende week vrijdag 20 april gaan we met z’n allen naar De Efteling. Wat een feest! Dat belooft
een hele gezellige dag te worden. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn,
zodat we allemaal op tijd in de bus zitten? Na de schoolreis start aansluitend de meivakantie en
zijn alle kinderen twee weken vrij.
Op school is vooral juf Monique bezig om in afstemming met de GGD een hoofdluisprotocol op te
stellen. Er is op school al langere tijd sprake van hoofdluis bij kinderen en het is soms moeilijk te
verhelpen. Dat is geen eenvoudig proces, en we weten en zijn ervan overtuigd dat alle ouders hun
uiterste best doen om het probleem te verhelpen als het hun kind(eren) betreft.

Belangrijk is dat we nu als school een goed en onderbouwd protocol opstellen, waarin we samen
met ouders en de GGD optrekken en daardoor allen als het ware dezelfde taal spreken. Het
concept is ver klaar en zal volgende week in de MR worden besproken. Het advies wat de MR ons
nog geeft zal in het protocol worden verwerkt en dan zal de definitieve versie met alle ouders
worden gedeeld.
Tot slot kan ik nog vertellen dat we bezig zijn met een nieuw logo voor de school. Nu de school is
opgeknapt in de nieuwe kleuren, is het tijd voor een nieuw logo. We willen afscheid nemen van
het gele kasteel en de oranje vlaggetjes en de geel-oranje bomen. De kleuren oranje en blauw
zullen zeker aanwezig zijn in het nieuwe logo. Ook de slogan (ook wel slagzin genoemd) moet
pakkend zijn en passen bij de school. De huidige slagzin ‘school in beweging’ willen we graag
vervangen. Hierbij wil ik iedereen vragen een leuk idee voor een slogan/slagzin te mailen vóór
woensdag 9 mei aan: johan.traa@inos.nl. Wat vind je een passende en pakkende zin voor onze
school? Ik maak er een prijsvraag van! Mocht er een winnende slagzin uitkomen, trakteer ik die
persoon op een mooie taart en een eervolle vermelding in de eerstvolgende nieuwsbrief!
Dat was het voor deze keer. Wil ik iedereen alvast een hele fijne meivakantie toewensen!
Met vriendelijke groet,
meneer Johan

Speciaal nieuws voor groep 4!
Na de meivakantie staat er een speciale verrassing te wachten op de kinderen van groep 4. Ze
gaan met pen schrijven! Niet zomaar een pen, ze krijgen allemaal een rollerpen aangeboden
namens onze school. Na enige research op andere scholen en tips van professionals hebben we
voor deze pen gekozen. Hij werkt op vullingen. Deze krijgen de kinderen gewoon op school. De
eerste pen is een cadeautje voor de kinderen in groep 4. Mocht deze pen kwijtraken of kapotgaan,
kan deze tegen een kleine vergoeding van €5,- aangeschaft worden bij Monique. Het is de
bedoeling dat ze alleen met die pen schrijven.

We kijken ernaar uit om de verraste gezichten van de kinderen te zien! Wordt vervolgd...

Even voorstellen: de Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) is er voor iedereen: school, ouder en kind!
Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken om wat meer te vertellen over de rol en het
belang van de Medezeggenschapsraad. De MR is een belangrijk onderdeel van onze school en
bepaalt mede met de directeur het beleid van de school. Daarnaast hebben we inzicht in de
financiën van school en worden we gevraagd om advies te geven bij strategische ontwikkelingen,
als hoe profileren wij ons als school naar leerkrachten, ouders, kinderen en de wijk.
In de MR zijn 3 ouders en 3 personeelsleden van school vertegenwoordigd. In de Walk of Fame in
de trappengang van school komt ook een foto van de MR te hangen zodat iedereen kan zien wie
hier dit schooljaar in zit.
De MR vergadert 6 keer per jaar en er komen dan zaken aan bod als de begroting, goedkeuring
van schoolgids, het vakantie rooster e.d. Deze vergaderingen zijn voor het grootste deel
openbaar. Mocht je hier een keer als toehoorder bij willen zijn, dan ben je van harte welkom. Heb
je vragen en opmerkingen over de school? Spreek ons gerust hiervoor aan, we zijn er voor elkaar!
Met groet, Coen de Lange, Voorzitter MR.

Burchtgaardedag 2018
Belangrijk nieuws: de Burchtgaardedag 2018 komt er weer aan!
Pasen is voorbij, de dagen worden weer langer en warmer. Dat betekent dat de leukste en
gezelligste dag van het schooljaar er weer aan gaat komen: de Burchtgaardedag! Deze is dit jaar
op vrijdag 29 juni 2018. De Ouderraad is weer gestart met de eerste voorbereidingen voor het
dagprogramma en de BBQ.
Enkele belangrijke data om niet te vergeten – zet ze alvast in jullie agenda:

➢ Dinsdag 22 mei 2018 krijgen alle kinderen een brief mee naar huis. Hierin staat alle
informatie over de het dagprogramma en de aansluitende BBQ;
Net als vorig jaar zijn er 2 momenten waarop het mogelijk is om in te schrijven voor de BBQ en als
hulpouder:

➢ Maandag 04 juni 2018 vanaf 15.30 tot 16.00 uur;
➢ Donderdag 07 juni 2018 vanaf 15.30 tot 16.00 uur;
➢ Op die momenten is er ook de mogelijkheid om GEPAST te betalen voor de BBQ.
Hulpouders gevraagd!
Wij zijn op zoek naar ouders die ons willen helpen. Zowel op de dag zelf (tijdens het programma
overdag en/of de BBQ) maar ook bij de voorbereiding van de Burchtgaardedag.
Lijkt het je leuk en heb je de komende weken nog wat tijd over om ons te helpen, dan horen wij
dat heel graag. Kwestie van iemand van de Ouderraad aanspreken op school of een (WhatsApp)
berichtje sturen. Je kunt natuurlijk ook een email sturen naar:
kbsdeburchtgaarde_oudervereniging@inos.nl. Wij nemen dan contact met je op.
Laten we er samen (ouders, team KBS De Burchtgaarde en Ouderraad) weer een leuke en
gezellige dag voor onze kinderen van maken!
Als er meer nieuws is over de Burchtgaardedag 2018, dan melden we dat.
Tot snel!
Vriendelijke groeten van de Ouderraad.

Belangrijk voor de kleuters:
Bij de kleuters zijn we aan het sparen voor grote glazen potten. Spaart u met
ons mee? Ze kunnen tot de meivakantie ingeleverd worden. Ontzettend
bedankt alvast.

Jarigen

15-04: Dani Rovers – groep 5
16-04: Rosanne Suijker – groep 5
17-04: Joris Weterings – groep 7
23-04: Lotte van Og – groep 8
02-05: Roos van Wijmen – groep 8
09-05: Fadi Loubida – groep 3

16-04: Willem Heinen – groep 3
17-04: Amira Hamdaoui – groep 4
21-04: Erika Gafton – groep 1B
30-04: Liselotte Nonnekes – groep 7
09-05: Justing van Beek – groep 6
13-05: Annamarie de Jong – groep 6

De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 10 mei aanstaande!

