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Beste meisjes en jongens, beste ouders,
De vakantie zit er op! We zijn weer begonnen aan een nieuw schooljaar. Zoals ik
bij de opening al zei: “In het onderwijs hebben we twee keer per jaar nieuwjaar. Op 1
januari en bij de start van een nieuw schooljaar.” Deze keer met als spreuk voor het
jaar:
‘ IEDER UNIEK, SAMEN ÉÉN ’
Elk kind is uniek, heeft zijn of haar eigen kwaliteiten, talenten en ontwikkelpunten.
Waar je helemaal jezelf mag zijn. Op De Burchtgaarde voelen we ons ook één met
elkaar. Zijn we een gemeenschap die elkaar kent, samen speelt en werkt en waar men
rekening houdt met elkaar. Dat is het mooie aspect van onze school. We gaan er
samen weer een mooi jaar van maken!
Juf Gertrud van groep 1-2 had dit jaar pech in de zomervakantie. Door een val van
de fiets brak zij haar bovenarm en elleboog. We wensen juf Gertrud in ieder geval
een spoedig herstel toe. Zij zal de komende tijd nog niet op de school voor de groep
kunnen staan en wordt in ieder geval tot aan de herfstvakantie op donderdag en
vrijdag vervangen door juf Fleur Halters. Fijn dat dit in ieder geval voor continuïteit
in de groep zorgt. Samen met juf Esther en juf Lotte van Aalst, de Lio-stagiaire,
hebben we dan drie vaste gezichten voor deze groep. Juf Gertrud zal over enige tijd
op school wel andere taken kunnen oppakken in haar re-integratieproces.

Op de woensdagen staat juf Gertrud normaal gesproken altijd in groep drie. Juf
Esther van Gent zal tot de herfstvakantie nu zelf deze woensdagen opvangen in haar
groep. Ook dat is natuurlijk hartstikke fijn.
Verder nog twee nieuwe gezichten op school. Juf Simone Pieterse is gestart voor
drie dagen in groep acht en twee dagen bij de kleuters. In groep vijf vervangt juf
Marloes van Kruijsbergen het zwangerschapsverlof van juf Isabel. We wensen ze
veel succes en (werk)plezier toe op onze school.
Terug van weggeweest is meneer Nico Hermus weer op school. Fijn dat hij er weer is
en dat hij op school de kinderen en de teamleden kan gaan ondersteunen als
onderwijsassistent. Meneer Nico werkt elke dinsdag-woensdag en 25 keer op
donderdag.
Juf Monique Bakx is deze week begonnen met haar stage als onderwijsassistente.
Zij zal kinderen individueel of in kleine groepjes ondersteunen, of ze gaat
ondersteunen bij een leerkracht in de groep. Al deze aspecten zullen tijdens haar
opleiding aan de orde komen. Dit doet zij op maandag – en donderdagochtend.
Daarnaast blijft zij haar werkzaamheden uitvoeren als administratief medewerkster op
school. Dan zijn haar werkdagen dinsdag-woensdag-vrijdag. Nu juf Monique weer op
vrijdag werkt, zal dat de dag zijn waarop tweewekelijks de nieuwsbrief zal verschijnen.
De eerstvolgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 7 september.
Bij terugkomst op school na de vakantie ontdekten we in de speelzaal heel veel dode
wespen. Er bleek een wespennest te zijn gebouwd tussen het betonnen plafond en
de verlaagde plafondplaten. We schrokken wel enigszins van de grootte van het nest
en hebben het professioneel weg laten halen.

Meneer Arion heeft vervolgens het rooster helemaal schoongemaakt en onze vaste
schoonmaakster Daniëlle heeft de speelzaal weer helemaal tip-top in orde gemaakt.
Super! Dus vanaf vandaag kan er weer in de speelzaal gespeeld worden 😉
Onze jaarplanning is klaar en volgende week zal juf Monique deze omzetten in de
Burchtgaarde-app. Dan zal ook de jaarkalender in zijn geheel worden gemaild aan
alle ouders. Volgende week staan de kennismakingsgesprekken op de kalender. Die
worden gehouden op dinsdag 28 augustus en woensdag 5 september. U heeft daar
als het goed is gisteren een brief over ontvangen.
De twee lokalen van Kober hebben een ware metamorfose ondergaan in de
zomervakantie. Bij de Druppeltjes (voorschoolse opvang peuters) op de
benedenverdieping en bij de Jungletuin (buitenschoolse opvang - bso) ziet het er
werkelijk prachtig uit ! Kom gerust eens kijken.
Dat was het weer, voor deze eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019.
Mede namens alle teamleden van De Burchtgaarde, met vriendelijke groet,
meneer Johan Traa

Even voorstellen
Mijn naam is Lesley Feskens en ik start dit schooljaar als school CJGer in Breda Zuidoost, ter vervanging van Marij van Caulil. Hieronder
leg ik uit wat het CJG is en waarvoor u mij kunt benaderen.

Wat is het CJG?
Het Centrum Jeugd en Gezin is dé vraagbaak voor ouders, opvoeders en kinderen en jongeren van 0
tot 23 jaar in Breda, Alphen, Chaam en Baarle Nassau. Opvoeden is een leuke en uitdagende taak die
ouders meestal goed afgaat. Opvoeden kan ook lastig zijn. Als ouders kun je dingen tegen komen
waarmee je je soms even geen raad weet. Dat hoort er allemaal bij. Toch is het fijn als je met je
opvoedvragen terecht kunt bij iemand die met je meedenkt of deskundig advies kan geven.
Waarvoor voor kunt bij mij terecht?
Ik ben beschikbaar voor alle vragen die spelen rondom opvoeden en opgroeien. Dat hoeft niet alleen
over schoolse zaken te gaan, dit kan ook gaan over de opvoeding in het algemeen of over de
thuissituatie van u en uw kind(eren). U kunt bijvoorbeeld bij mij terecht met vragen over slapen,
eten, weerbaarheid, pesten, hoe bereid ik mijn kind voor op het feit dat we gaan scheiden, rouw etc.
We kunnen ook altijd een vervolg afspraak plannen. Als er (tijdelijk) meer ondersteuning nodig is
voor uw kind of u als ouder, kan ik een CJG-coach inschakelen. De CJG-coach kan een aantal
gesprekken hebben met u en/of met uw kind(eren). Mocht er gespecialiseerde hulp nodig zijn, kan ik
indien nodig een verwijzing regelen, d.m.v. een beschikking. Deze aangeboden ondersteuning vanuit
het CJG is kosteloos. Uiteraard is dit alles in overleg en samenspraak met u als ouder.
Welzijn van het kind voorop
Als school CJG-er werk ik nauw samen met de school, maar ik ben niet in dienst van de school. Ik ben
een onafhankelijke en neutrale gesprekspartner. De ontwikkeling en het welzijn van uw kind staan
voorop. Iedereen kan bij ons terecht met vragen rondom opvoeden en opgroeien!
Als u vragen heeft kunt u binnen lopen tijdens het spreekuur. Ik ben ook bereikbaar via de mail of per
telefoon.
Met vriendelijke groet,
Lesley Feskens

School CJGer Breda Zuidoost
0800-4440003 / 06-51202213
Werkdagen: dinsdag t/m donderdag
www.cjgbreda.nl
Volg ons ook op Facebook en Twitter

Hieronder het overzicht van de spreekuren van Lesley Feskens:
Er is een overzicht gemaakt van de spreekuren van Lesley. Het worden de oneven weken.
Hieronder staan de datums vermeld:
(Donderdag 1x in de 2 weken in de oneven weken van 15.00-16.00)
- 30 augustus
- 13 september
- 11 en 25 oktober
- 8 en 22 november
- 6 en 20 december
- 17 en 31 januari
- 14 en 28 februari
- 14 en 28 maart
- 11 en 25 april
- 9 en 23 mei
- 6 en 20 juni
- 4 juli
De vakanties van Lesley zijn: 25 september t/m 7 oktober en 2 t/m 10 januari. Het spreekuur van
27 september valt hierin, deze vervalt dan ook.

==============================================
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op De
Burchtgaarde, waar de kinderen van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.
We starten met een spectaculaire science show op 30-8-2018.
De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten
en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en
stimuleren een onderzoekende leerhouding.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de Extreme Elementen?
Maak kennis met de wetten van Newton, en Bernoulli. Duik in de wereld van een
geoloog en leer alles over onze aardkorst. Experimenteer met lucht maar pas op voor
het vikingschip. En ga aan de slag met "coole" proefjes over warmte. Dit zijn zomaar
een paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbijkomen. Krijg je er al zin in?
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en
beseffen beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en
conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere
les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te
leren en experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
Dinsdag 18-9-2018
Dinsdag 25-9-2018
Dinsdag 2-10-2018
Dinsdag 9-10-2018
Dinsdag 23-10-2018
Dinsdag 30-10-2018
Starttijd: 15:45 (lessen duren 60 minuten)
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl

Inschrijftermijn loopt tot en met: 7-9-2018
Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science
polsbandje.
===================================================

Ondersteuning nodig bij de schoolkosten?
Voor veel kinderen is de schooltijd een spannende en leuke tijd. Voor u misschien
juist een lastige tijd omdat schoolgaande kinderen ook extra kosten met zich
meebrengen. Bijvoorbeeld kosten voor schoolspullen, boeken, computer, schoolreisje
of smartphone.
De Gemeente Breda vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook kinderen
die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Heeft u een bijstandsuitkering of
(tijdelijk) een laag inkomen, dan kunt u voor deze schoolkosten mogelijk gebruik
maken van het Schoolstartpakket.
Het Schoolstartpakket is een vergoeding van maximaal 150 euro voor kinderen onder
de 12 jaar en 250 euro voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Ook als u meer hulp nodig
heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente om dit te bespreken. Zo komt u
wellicht ook in aanmerking voor de Bredapas. Dit is een pas waarmee u of uw kind
met korting gebruik kunt maken van diverse activiteiten in Breda. Informatie hierover
vindt u op de website https://www.breda.nl/bredapas
U kunt een aanvraag indienen op de website https://www.breda.nl/schoolstartpakket.
Hier vindt u ook meer informatie. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met
het Servicepunt van de Gemeente Breda via telefoonnummer 14076 of een e-mail
sturen naar schoolstartpakket@breda.nl De gemeente werkt voor de uitvoering van
het schoolstartpakket intensief samen met Stichting Leergeld Breda
http://www.leergeld.nl/breda/
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