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Beste meisjes en jongens, beste ouders,
Vandaag is het de dag van de leraar. Alle leerkrachten van INOS (en ook dus onze
teamleden op De Burchtgaarde) hebben vandaag van het College van Bestuur een zakje
M&M’s gekregen omdat zij kleur geven aan het onderwijs! Een mooi gebaar van INOS.
Wij hebben vandaag een studiedag en zullen ons vandaag vooral bezig houden met
Leeruniek, een instrument wat toetsen analyseert en kinderen in de diverse groepen
categoriseert. Basis, verdiept en intensief. Zodat elke leerkracht precies weet wat elk kind
nodig heeft om op het juiste niveau opdrachten te maken. Het heeft betrekking op
rekenen, lezen, taal, spelling en begrijpend lezen.
Vanaf de maand oktober is er een nieuwe maandelijkse activiteit op onze school. Elke
laatste donderdagochtend van de maand is er een zogeheten ‘koffiemomentje met de
directeur’. Vanaf 08.40 uur, aan het begin van de ochtend als alle kinderen de school
binnen komen, zijn ouders en opa’s of oma’s die de kinderen brengen van harte welkom
om een kopje koffie of thee te komen drinken en samen met de directeur zaken te
bespreken die in de wijk en op en om de school spelen. Indien Gladys, onze Intern
Begeleider tijd heeft, schuift zij ook aan tafel. Het doel van de ochtend is óf om gewoon
even lekker informeel bij te kletsen met elkaar, of om verbeterpunten aan te geven
waardoor wij als school kunnen groeien. Peuters zijn daarbij van harte welkom. Er staat
wat speelgoed voor ze klaar (of u neemt zelf wat voor uw kind mee) en we zorgen voor
een glaasje ranja.

We starten hiermee op donderdag 25 oktober. U bent van harte welkom !
Wij zijn de enige school in de wijk en hiermee halen we, in positieve zin, de wijk ook in de
school. De datums die hieronder staan, zullen binnenkort ook terug te vinden zijn in de
app. Het is altijd op donderdag. Op deze wijze kunnen we dit schooljaar 9 keer bij elkaar
komen.
25 oktober – 29 november – 20 december – 31 januari – 28 februari – 28 maart – 18 april
– 23 mei – 27 juni

Juf Margo heeft afgelopen zondag een mooie mijlpaal bereikt, haar 25 jarig
onderwijsjubileum. Zij werd ’s ochtends verrast met een mooie bos bloemen en vandaag
sluiten we met het team onze studiedag af met een drankje om te proosten op haar
jubileum. Juf Margo, nogmaals van harte gefeliciteerd !
Juf Gertrud is weer op school. Zij heeft in de zomervakantie haar bovenarm en elleboog
gebroken en is sinds afgelopen week weer voorzichtig aan het werk gegaan. Zij
ondersteunt in de kleutergroepen en bij juf Daphne in groep vier. Zij zal het voorlopig
vooral houden bij het werken met kleine groepjes leerlingen.
Dat was het voor deze keer, tot de volgende keer !
Groeten van meneer Johan Traa

Schoolfruit
Goed nieuws! Onze school is uitgekozen om mee te doen met het EU-schoolfruit- en
groenteprogramma! Van 12 november 2018 tot en met 19 april 2019 ontvangen wij als
school drie gratis porties groente en fruit per leerling per week.

Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten groente en fruit te laten proven. Zo
maken kinderen kennis met veel verschillende smaken en structuren. Som zijn kinderen
pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen. Smaak is dus
iets wat je kunt ontwikkelen. Door EU-schoolfruit proeven de kinderen verschillende
soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven proeven, doen ze in de
klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt:: zien eten, doet eten.
In een latere nieuwsbrief zullen we u nog veel meer hierover vertellen!

Nieuws van de OR
Na mijn oproepen vorig schooljaar hebben zich 2 kandidaten gemeld om het
Penningmeesterschap van mij over te nemen. Met veel plezier kan ik jullie mededelen dat
Monique de Kraker-de Meulmeester (moeder van Naomi uit groep 7) deze functie
inmiddels van mij overgenomen heeft.
Ik ben er van overtuigd dat zij e.e.a. met zoveel plezier en kunde gaat oppakken als ik de
afgelopen 5 jaar.
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Op woensdag 24 oktober as. om 20:00u houdt de OR haar jaarlijkse ALV. Mocht u
geïnteresseerd zijn in het (financiële) reilen en zeilen van de OR over het schooljaar 20172018 dan bent u van harte welkom.
Gelieve u van te voren aan te melden via kbsdeburchtgaarde_oudervereniging@inos.nl
Namens de OR,
Jeroen van Og

Geen halloweenoptocht dit jaar
Al jaren organiseert de ouderraad met veel veel plezier en nog meer hulp van vrijwillige
ouders een spannende halloweenoptocht. Hoewel we er ook dit jaar naar uitkeken om er
weer een mooi feestje van te kunnen maken, hebben we keuzes moeten maken en zo viel
halloween voor dit jaar af.
Er zijn te weinig ouders in de ouderraad die het werk op zich kunnen nemen. Naast de
Halloweenoptocht, organiseert de ouderraad gedurende het jaar nl. ook: Sinterklaas, het
kerstfeest, carnaval, de avondvierdaagse, de Burchtgaardedag en de
Burchtgaardebarbecue.
Volgend jaar wél weer een Burchtgaarde Halloweenoptocht? Doe mee met de ouderraad!
Al deze feestjes en versieringen vergen organisatie en voorbereiding. Met het kleine
aantal ouders in de ouderraad is het nu dus helaas niet mogelijk om net zo’n leuke
optocht als andere jaren te regelen. De andere activiteiten gaan wel gewoon door

Wanneer je dit ook erg jammer vindt en best wel mee zou willen helpen met
een of twee feest-momenten, geef dit dan door aan
kbsdeburchtgaarde_oudervereniging@inos.nl, wij nemen zo snel mogelijk
contact met je op, zodat we er volgend jaar weer volledig tegenaan kunnen!
Voor nu, mocht je graag mee willen lopen met een optocht, zijn er b.v. leuke optochten in
Nieuw Wolfslaar (www.halloweennieuwwolfslaar.nl ) en in Teteringen
(www.jeugdcomiteteteringen.nl/activiteiten.php)

De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 26 oktober aanstaande!

