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Beste meisjes en jongens, beste ouders,

Waar moet je mee beginnen, na zo’n intens trieste en dramatische dag als gisteren in
Oss? Een dag waarop een basisschool ineens wordt geconfronteerd met de mededeling
dat vier leerlingen niet meer op school zullen komen, omdat zij bij een noodlottig ongeval
om het leven zijn gekomen. Onwerkelijk en onomkeerbaar, om kippenvel van te krijgen.
Daar word je heel stil van. Mijn gedachten gaan uit naar de familie en iedereen betrokken
bij de kinderopvangorganisatie en de basisschool. Ik wens hen alle sterkte toe om dit
ongelooflijke verlies een plekje te kunnen geven.
En dat gebeurde allemaal op een dag waarop we door de schoolfotograaf op de foto zijn
gezet. Individueel, per groep en voor vele kinderen ook met hun broertjes of zusjes. Het
team heeft een groepsfoto laten maken en ook de kinderen van de plusklas en de
leerlingenraad kwamen aan de beurt. We zijn benieuwd naar de resultaten die we binnen
enkele weken mogen verwachten.

Er is ook heel mooi en goed nieuws te melden. Juf Isabel van groep vijf heeft op 15
september een prachtige dochter gekregen, genaamd Rosa. We feliciteren hen en
natuurlijk ook vader Arjan en haar trotse broertje Tobias. We wensen ze met z’n viertjes
heel veel goeds en alle geluk toe !
Er zijn enkele ontwikkelingen in de app van de Burchtgaarde, waar de wet op de privacy
zijn invloed op heeft. Mogelijk kunt u de app al niet meer gebruiken en wordt er om een
inlog gevraagd als u de app gebruikt. Dit terwijl er nog geen gebruikersnamen en
wachtwoorden aan gekoppeld zijn. Dat kan dus niet en was zeker ook niet de bedoeling.
Onze excuses voor het ongemak. We zijn met de leverancier in gesprek om het probleem
zo spoedig mogelijk op te lossen.
De laatste tijd valt het me op dat veel leerlingen al fietsend het schoolplein op- en afrijden.
In mijn ogen kan dat niet de bedoeling zijn. Er lopen spelende kinderen tussen, die
mogelijk zo in hun spel opgaan, dat ze de fietsende kinderen niet opmerken. En dan zou
het zo maar een keertje fout kunnen gaan. Ik heb alle leerkrachten in de groepen
gevraagd dit vandaag ook met hun groep te bespreken, zodat iedereen vanaf vandaag
weer lopend met de fiets aan de hand het schoolplein op en af gaat. Dat lijkt me wel zo
veilig !
Vorige week hebben we een ontruimingsoefening gehouden in het kader van een actie
van alle schoolleiders/directeuren van basisscholen in Nederland. Onder het motto “wij
slaan alarm” hebben we het gebouw ontruimd. Het verliep heel goed en vlotjes. Binnen
vier minuten was iedereen buiten op het voetbalveldje naast de school en was het gehele
gebouw door twee BHV-ers (bedrijfshulpverleners) gecontroleerd op mogelijke
‘achterblijvers’. Goed gedaan allemaal !
Volgende week zaterdag, 29 september, is voor juf Margo een feestelijke dag. Zij viert die
dag haar 25 jarig onderwijsjubileum. Juf Margo, alvast van harte gefeliciteerd !
Op vrijdag 5 oktober verschijnt de eerstvolgende nieuwsbrief. Dat is op onze eerste
studiedag in dit schooljaar. De kinderen zijn die dag vrij, de leerkrachten zijn die dag op
school.
Tot de volgende keer, meneer Johan Traa

Belangrijke mededeling:
Het spreekuur van onze school CJG-er Lesley van
donderdag 27 september aanstaande komt te
vervallen.

Nieuws van de kleuters

Groen, blauw, rood, geel, roze, wit, paars en zwart. Dit zijn de kleuren waar wij het de
afgelopen 2 weken in de kleuterklassen over hebben gehad.
Iedere dag stond er 1 kleur centraal. De kinderen mochten kleding aandoen in de kleur die
centraal stond. Waren ze dat vergeten of hadden ze kleding in een bepaalde kleur, dan
was dat geen probleem en werden we in die kleur geschminkt.
De hele dag hebben wij het over die kleur gehad, in het Nederlands en in het Engels. Wij
hebben allerlei spelletjes gedaan met die kleuren zoals; ik zie ik zie wat jij niet ziet, zoek 3
rode dingen, ga achter iets staan wat blauw is enz.
Wij kennen nu allemaal alle kleuren zowel in het Nederlands als in het Engels.
Alle kleuren hebben wij geleerd samen met Elmer, de kleurtjesolifant!

Begin deze week werden wij door Elmer
gewezen op de lekkere en sappige appels
in de appelboom op de kleuterspeelplaats.
Wij hebben de appels geplukt en eerlijk
verdeeld en ze daarna in hele kleine stukjes
gesneden.
Toen een beetje op smaak gebracht met
suiker en kaneel en het mengsel in het
bladerdeeg gedaan. Het bladerdeeg
hebben we dicht gevouwen en toen konden
de appelflappen in de oven.
Na 20 minuten ging het belletje en waren
de appelflappen klaar en konden wij ervan
smullen.
Kortom, dit waren twee leuke en leerzame weken voor de kleuters!

Nieuws van het overblijfteam
Elke dag eten er gemiddeld 60 kinderen op de Burchtgaarde. Wij als overblijfteam,
begeleiden het overblijven en maken er samen met de kinderen een gezellige tijd van.
De kinderen van groep 1 en 2 eten samen in het lokaal tussen groep 1/2A en 1/2B. Fadoua
is alle dagen als vrijwilligster aanwezig bij deze groep.
De kinderen van de groepen 3, 4, 5 en 6 eten in de aula. Arion (congiërge) en Stasia
(overblijfcoördinator) nemen hier samen de begeleiding voor hun rekening.
Boven in de BSO ruimte staat Amal (pedagogisch medewerkster) om met de kinderen
van groep 7 en 8 te eten. Na het eten gaan alle kinderen buiten spelen, vanaf 12.35 uur is
er de mogelijkheid om binnen te spelen voor de kinderen die dat willen.

We schaffen ook regelmatig nieuw spelmateriaal voor binnen en buiten aan. Dit doen we
in overleg met de kinderen.
Aanmelden voor het overblijven kan via www.kober.nl/overblijven - na een eenmalige
registratie, kunt u online één of meerdere overblijfbeurten reserveren of annuleren. Dit
kan tot 10.00 uur op de overblijfdag zelf. Als uw kind niet komt op een gereserveerde
dag, vergeet deze dan niet te annuleren. Anders wordt de overblijfbeurt in rekening
gebracht.
Heeft u vragen? Ik ben op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.30-13.30 uur
op school aanwezig. Op deze tijden ben ik ook telefonisch bereikbaar op nummer: 0612666070. Via mail ben ik bereikbaar op: kbsdeburchtgaarde_overblijven@inos.nl
Stasia Kawaler – Overblijfcoördinator

Belangrijk nieuws van het jeugdsportfonds / jeugdcultuurfonds!
1 op de 9 kinderen in Breda kan niet meedoen aan sport- en culturele lessen, omdat er
thuis geen financiële middelen zijn om dit mogelijk te maken. Zij hebben geen verhalen
over sportwedstrijden of optredens. Zij hebben geen stoere sportschoenen, een
tennisracket, dansschoenen of muziekinstrument.
Het is belangrijk dat alle kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur
kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de
persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren samenwerken, merken waar ze
goed in zijn, waardoor het zelfvertrouwen groter en het concentratievermogen beter
wordt. Een kind dat lekker in zijn/haar vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda wil dat alle kinderen en jongeren tussen de 4 en 18
jaar mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen!
Daarom betalen wij de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen
waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te
spelen of iets anders creatiefs te doen. Ook het behalen van het A, B en C zwemdiploma
is mogelijk.

Hoe kunnen ouders een aanvraag indienen?
Ouders met een BredaPas kunnen rechtstreeks bij ons een aanvraag dienen. Heeft u geen
BredaPas of lukt het indienen niet alleen? Wanneer u denkt dat het Jeugdfonds Sport &
Cultuur Breda ervoor kan zorgen dat uw kind kan sporten of aan culturele lessen kan
deelnemen, kunt u ook bij juffrouw Monique een aanvraagformulier ophalen die u zoveel
mogelijk thuis kunt invullen. Lever dit formulier getekend in bij juffrouw Monique, waarbij
ze dit formulier samen met u zal doornemen. Eventuele vragen kunt u dan aan haar
stellen. Zij zorgt verder voor het insturen van de formulieren. Wanneer ze bericht heeft
ontvangen van het fonds, zal ze contact met u opnemen hierover. Mocht u nog vragen
hebben hierover, kan zij u verder helpen.

Jeugdfonds Sport Breda / Jeugdfonds Cultuur Breda / Editie juli 2018 /
Bekijk online versie / jeugdfondssport.nl/breda / jeugdfondscultuur.nl/breda

The Floor Is Yours!

Na een succesvolle eerste editie in Breda is het dit najaar weer zo ver: The
Floor Is Yours! Een serie van 10 breakdancelessen, gegeven door
professionele breakdancedocenten. De lessen starten op maandag 24
september. Natuurlijk wordt ook deze editie afgesloten met een toffe en
onvergetelijke City vs. City Battle!
The Floor Is Yours is de ultieme kans voor kinderen om kennis te maken met de
urban dance. Daarnaast groeien ze ook op persoonlijk vlak. Het gaat er niet om hoe
goed je bent of hoe je eruit ziet, maar dat je er staat en laat zien wat je kunt!
Kent u nog kinderen uit groep 5 t/m 8 die dolgraag willen dansen? Laat ze deze kans
niet missen en schrijf ze in!
Praktische informatie
De lessen worden gegeven na school op diverse scholen in Breda van 24 september
tot 3 december. Ook kinderen die niet op de betreffende school zitten, mogen
natuurlijk mee doen. De hele reeks lessen kost 25 euro. De lessen in
Breda worden gratis aangeboden door Nieuwe Veste en Jeugdfonds Sport
& Cultuur Breda.
Na het volgen van de lessen kunnen kinderen en jongeren doorgaan met ‘reguliere’
lessen. Als er thuis geen geld is, wordt het lesgeld betaald door het Jeugdfonds
Sport & Cultuur Breda.
De dansscholen waarmee we in samenwerking zijn: The Scene of Dance, Blaine
Entertainment en Fuse.

Informatie over tijden en docenten is te vinden
op www.jeugdfondssportencultuur.nl/thefloorisyours. Aanmelden kan ook via deze
website! Mail voor vragen naar breda@jeugdfondscultuur.nl of bel naar 06 –
14387291.

De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 5 oktober aanstaande!

