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Beste meisjes en jongens, beste ouders,
De eerste drie schoolweken zitten er al op. We zijn goed aan het nieuwe schooljaar
begonnen. Binnen gekomen over de rode loper, is iedereen in zijn of haar nieuwe groep
gestart met een andere juf voor de groep. De kennismakingsgesprekken hebben
plaatsgevonden en hierbij hebben de ouders en de leerkrachten op een prettige en
constructieve wijze met elkaar kunnen praten over de kinderen. De ouderavond waarbij
vooral de ouders aan het woord zijn over hun kind. Met als doel om er goed achter te komen
wat er nodig is om er samen een geslaagd schooljaar van te gaan maken. Om samen goede
afspraken te kunnen maken en de lijnen kort houden als er iets is. Dit schooljaar hebben we
daarnaast als nadrukkelijk streven dat ook de kinderen een keer het gesprek voeren waar de
ouders en de leerkrachten bij aanwezig zijn. Waar jij als kind nadrukkelijk het woord hebt.
Dan mag jij ons vertellen hoe het allemaal gaat in de klas. Dan praten we dus niet óver jou,
maar mét jou !
In de afgelopen drie weken heb ik bij diverse groepen al een groepsbezoek afgelegd om de
sfeer te proeven. Dan zie ik vooral veel hardwerkende vrolijke kinderen en hardwerkende
enthousiaste juffen. Mooi om te zien !
We zijn druk bezig met een nieuw logo voor de school. Een eerste indruk hebben jullie al
gekregen door het nieuwe informatieboekje te ontvangen. Een kleurrijke toren (Burcht) die
stevig staat. Kleurrijk, om aan te geven dat ieder zijn of haar ontwikkeling kleur kan geven.
Daar past onze nieuwe slogan goed bij : ‘Ieder uniek, samen één !’ Op onze school is
iedereen uniek. Ieder kind, iedere leerkracht, iedere ouder. Het feit dat ieder kind uniek is,
maakt dat we uitgaan van hun kwaliteiten, talenten en eigenschappen. Maar ook rekening
houden met ontwikkel- en verbeterpunten.

Hoe halen we het beste in elkaar naar boven ? Dat is de uitdaging waar we met elkaar voor
staan. Daarnaast vormen we op onze school ook samen één gemeenschap. Als kleinschalige
school waar (bijna) iedereen elkaar kent. En waar we er met z’n allen voor zorgen dat we een
prachtige basisschool zijn, waar je met plezier naar toe komt!
Ook onze Burchtgaarde-app zal binnenkort een update ondergaan. We hebben met de
leverancier een evaluatiegesprek gehad en aangegeven wat we graag gewijzigd willen zien.
We verwachten dat dit binnen enkele weken geregeld zal zijn.
Dit jaar is er weer een nieuwe leerlingenraad. In de groepen 6-7-8 zijn verkiezingen
gehouden. Met als opdracht om een jongen en meisje te kiezen die zitting neemt in de
leerlingenraad. Uit groep zes zijn gekozen Nazali en Jayden, groep zeven Abby en Sting en
groep acht Sofie en Daan. Samen met hen zal ik zeven keer dit jaar in vergadering gaan over
schoolse zaken. Ik wil graag de mening van de kinderen horen en hen op hun niveau
meenemen in beleidsontwikkelingen op school. Bij elke vergadering is een van de kinderen
voorzitter en een ander de notulist. Het verslag van deze vergaderingen is altijd te lezen in de
mogelijk eerstvolgende nieuwsbrief.
De vergaderingen zijn (buiten de eerste vergadering vandaag) altijd op woensdag van 11.3012.15 uur. Datums voor dit schooljaar :
• 31 oktober – 5 december – 23 januari – 20 maart – 22 mei – 19 juni
De schoolfotograaf (die op 20 september naar onze school toe komt) maakt een foto van
deze ‘club’ en die komt in de trapopgang te hangen. Daar waar ook al de foto’s van de
leerlingenraden van de afgelopen jaren hangen. Neem gerust eens een kijkje !
Volgende week staan de eerste overleggen op de agenda met de MR
(MedezeggenschaprRaad) op dinsdagavond en de OR (OuderRaad) op woensdagavond.
De OR is nog steeds op zoek naar helpende handen, dus als u als ouder nog tijd heeft….laat
het de leden van de OR even weten.
Aanstaande woensdag op 12 september is onze eerste ontruimingsoefening om 09.00 uur.
Ditmaal ingegeven vanuit een landelijk initiatief van alle schoolleiders/directeuren van
basisscholen die ALARM SLAAN !
In het afgelopen schooljaar waren er landelijke stakingsdagen voor een beter salaris en
werkdrukvermindering voor de leerkrachten. Nu is het aan de schoolleiders om te laten
horen dat ook zij vooral te maken hebben met toenemende werkdruk. Geen stakingsdag dus,
maar wel een ontruimingsoefening om aandacht te vragen voor het beroep van de
schoolleiders.
Dat was het voor deze keer, tot over twee weken.
Met vriendelijk groet, mede namens het gehele team van De Burchtgaarde.
Meneer Johan Traa

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De laatste maanden heeft iedereen er wel over gehoord, de wet op de Algemene
Verordening Gegevensbescherming ofwel kort gezegd AVG. Deze nieuwe wet is
sinds 25 mei 2018 van kracht en heeft gevolgen voor alle bedrijven, maar ook voor
het onderwijs. En deze wet geldt dus ook voor ons op de Burchtgaarde. Wat
verandert er nou precies? Om ervoor te zorgen dat u als ouder/verzorger ook op de
hoogte bent, hieronder in het kort een uitleg.
Vanaf 25 mei 2018 moeten schoolbesturen ervoor zorgen dat de privacy van
leerlingen en medewerkers nog beter wordt beschermd. Dit betekent dat wij als
school goed moeten kijken hoe we omgaan met privacy gevoelige gegevens. Zonder
goede reden mag men niet zomaar de gegevens van anderen bekijken. Hier komt
veel bij kijken. Hele simpele zaken, die vorig jaar nog gewoon waren, mogen nu
ineens niet meer. Dit zal voor ouders te merken zijn aan bijvoorbeeld:
- geen verjaardagen meer in de nieuwsbrief
- geen klasselijsten meer voor ouders
- geen algemene foto’s meer in de nieuwsbrief, alleen nog foto’s waar iedereen
onherkenbaar staat, óf vooraf een toestemmingsformulier heeft getekend.
Ook de Burchtgaarde app zal in de update – die meneer Johan hierboven al
aankondigde – hiermee te maken krijgen. Hoe dit precies eruit gaat zien, weten we
nog niet, maar iedereen is er heel druk mee bezig. Mochten hierin belangrijke
veranderingen zijn, zullen we dat natuurlijk laten weten in een nieuwsbrief.
Belangrijk op korte termijn is de gegevens voor de schoolfotograaf. Ook hierbij
hebben we te maken met de nieuwe wetgeving, maar in het kopje schoolfotograaf in
deze nieuwsbrief, leest u daarover meer!
Jaarkalender
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u onze jaarkalender. Deze zal ook op de
website komen te staan en in de app. Vanaf volgende week kunt u ze daar vinden.
Een kalender is een “werkdocument”, dus mochten er wijzigingen zijn, wordt deze
opnieuw naar u gemaild. We gaan de kalender in ieder geval nog wel “opleuken”,
maar voor nu vonden we de data belangrijk genoeg om de kalender nu al door te
sturen!

De schoolfotograaf
Binnenkort is het weer zover! Op donderdag 20 september komt de schoolfotograaf
op De Burchtgaarde om alle kinderen, klassen en leerkrachten te fotograferen. De
kinderen worden zoals gebruikelijk gefotografeerd in de gezellige studiowagen van
de fotograaf, die op het schoolplein staat. Zo kan iedereen op zijn gemak
gefotografeerd worden. Er is altijd een door school aangestelde begeleider bij de
kinderen.
De kleuters zullen als eerste worden gefotografeerd, omdat het voor de kleinsten het
lastigst is om lang te wachten. Daarna komen alle klassen aan de beurt.
Verdere informatie over de schoolfotograaf vindt u in de brief die alle kinderen
volgende week mee naar huis krijgen. Hierin staat ook alles uitgelegd over de nieuwe
wet AVG, omdat de fotograaf daar ook mee te maken heeft.
We hopen in ieder geval op mooi weer, zodat de klassefoto’s buiten gemaakt kunnen
worden. Zorgen jullie ervoor dat je op je mooist naar school komt?

Verbouwing BSO Jungletuin.
BSO Jungletuin is net voor de zomervakantie helemaal verbouwd! De BSO zit nog
steeds boven, in het lokaal wat voorheen het handarbeidlokaal was. Er is nu een
huiselijke, warme inrichting. Een knutselhoek, keukenhoek, bouwhoek, kookhoek en
een hoek waar de kinderen zich rustig even kunnen terugtrekken. Alles is nieuw!

Ook de kinderen zijn blij met de nieuwe BSO:
➢ Renske vindt de bso super mooi en gezellig.
➢ Danny vind de bso echt leuk, gezellig en mooi. Het is geen klaslokaal meer.
Het leukste is koken en maken en ETEN!!!!!!!!!!!!!!!!!! Emmelie vind de bso mooi,
ik knutsel heel graag en ik vind het keukentje heel erg mooi.
➢ Rosanne vind de bso mooi, de knutsel spullen zijn mooi ingericht.
➢ Lotte vind dat de bso geen schoollokaal meer lijkt. Echt super gezellig!
➢ Nils vind de bso heel leuk en groot. Ik vind het heel leuk om in het keukentje
restaurantje te spelen.
➢ Lucas vind het mooi en vindt het leuk, de zitplaats vind hij het leukst.
➢ Naomi vind het mooi, leuk en rustgevend, de knutselspullen zijn goed
ingericht om het te vinden en de rusthoek is super chill.

Omdat school ook een binding heeft met de wijk, sturen we de onderstaande uitnodiging
graag naar iedereen door:

Overakkerstraat 101-103, Breda

Jong ontmoet oud in eigen wijk…
Thebe de IJpelaar en de wijkraad IJpelaar-Overakker steken de
koppen bij elkaar om op zaterdag 22 september een
gevarieerde burendag te organiseren . Deze dag zal in het
teken staan dat jong en oud elkaar op een ontspannen manier
kunnen ontmoeten. Dit zal plaats vinden op het terras en gedeelte van het park
van Thebe de IJpelaar aan de Overakkerstraat 101 te Breda. Er zal gedurende
de middag een divers aanbod zijn van diverse activiteiten. Hierbij kun je denken
aan een mobiele kinderboerderij, rondrit op een duofiets, Oud Hollandse
spelen, live muziek van een Troubadour en diverse standjes met lekkernijen.
Daarnaast willen we een rommelmarkt organiseren oud en nieuw. Daarvoor
zijn we op zoek naar jullie. Heb je nog spulletjes waar je niets mee doet maar
die door een ander nog goed gebruikt kunnen worden? Vind je het leuk om
deze zelf te verkopen? Dan wordt je van harte uitgenodigd om zaterdag 22
sepetember vanaf 13.30 uur een kleedje bij de IJpelaar uit te stallen met je
spulletjes. De middag sluiten we omstreeks de klok van 17.00 uur af. Let er wel
op dat er geen kramen zijn, je neemt dus zelf een kleed mee, aan het eind van
de middag neem je je niet verkochte spulletjes weer mee naar huis. En mocht
het deze dag geen goed weer zijn, dan zal het afgelast worden. Omdat we een
idee willen hebben hoeveel kinderen spulletjes komen verkopen willen we je
vragen onderstaand strookje in te vullen en terug te sturen naar
Linda.Bakx@thebe.nl of aan te melden middels een telefoontje
naar Linda Bakx 06- 82 63 40 21

…………………………………………………………………………………………………………………..
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Komt graag met verkoop van spullen naar de burendag op zaterdag 22 september a.s.

Zoals al vermeld aan het begin van deze nieuwsbrief, mogen we de
verjaardagen van de kinderen niet meer vermelden. Maar natuurlijk worden de
verjaardagen van de leerlingen niet vergeten in de klas!!
------

De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 21 september aanstaande!

