Nieuwsbrief 6 – 2018/2019
Voorwoord
Beste jongens en meisjes, beste ouders,

In deze nieuwsbrief belangrijk nieuws over ontwikkelingen binnen onze school op
het gebied van de personeelsbezetting. Deze hebben gevolgen voor de kinderen in
de groepen zes en acht.
In groep zes heeft juf Margo de kans haar droom te verwezenlijken door in het
speciaal onderwijs te gaan werken. Voor de zomervakantie heeft zij een open
sollicitatie gericht aan de directeur van mytylschool Roosendaal. Op dat moment
waren daar geen vacatures beschikbaar. In de herfstvakantie is zij echter benaderd
door de directeur van mytylschool Roosendaal met de mededeling dat er nu wel
ruimte op zijn school ontstaat per 1 januari 2019. Juf Margo gaat hier gebruik van
maken en zij zal dus tot aan de Kerstvakantie nog bij ons op school werkzaam zijn,
om vervolgens in het nieuwe jaar 2019 te starten in Roosendaal. Haar hart ligt bij
het werken met kinderen met een lichamelijke en/of licht verstandelijke beperking.
Voordat zij op De Burchtgaarde kwam, heeft zij al in het speciaal onderwijs gewerkt
en nu keert zij dus terug naar daar waar zij de meeste voldoening vindt. Hierbij wil ik
juf Margo feliciteren met de stap die zij gaat maken en haar alle succes en vooral
werkplezier toewensen naar de toekomst toe.
In groep acht heeft juf Simone aangegeven dat de werkzaamheden op maandagdinsdag en woensdag haar niet de juiste voldoening geven. In goed overleg met juf
Simone en juf Stephanie hebben we besloten op zoek te gaan naar een andere
oplossing. Dat betekent concreet dat, zodra er een vervanger gevonden is voor drie
dagen in groep acht, juf Simone niet meer in deze groep zal staan. Zij blijft wel haar
twee dagen, op donderdag en vrijdag, in groep 1-2 samen met juf Majella
behouden. Binnen INOS en Phoenix zoeken we naar mogelijkheden voor juf Simone
om op een andere school haar drie dagen in te kunnen zetten.

Intern ga ik niet met personeel schuiven, omdat ik dat niet wenselijk vind voor de
organisatie in zijn geheel. Dit heb ik afgestemd met de heer Coen de Lange, ouder
en voorzitter van de MR (medezeggenschapsraad). Hij staat volledig achter dit
besluit. Dat betekent concreet dat er vandaag binnen alle scholen van INOS, binnen
de vervangingsorganisatie Phoenix van INOS en ook extern een vacature wordt
geplaatst voor vier dagen in groep zes en voor drie dagen in groep acht. Uiteraard
hopen wij zo spoedig mogelijk reacties te ontvangen van kandidaten waarmee we in
gesprek zullen gaan.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over bovenstaande, verzoek ik u dit aan
mij te mailen: johan.traa@inos.nl. Uiteraard is het ook mogelijk een afspraak te
maken om erover in gesprek te gaan. Vanaf 1 oktober ben ik vier dagen werkzaam
op school. Van maandag tot en met donderdag ben ik bereikbaar.
Ik hoop hiermee voorlopig voldoende informatie te hebben gegeven. Mochten er
zich ontwikkelingen voordoen op dit gebied, zal ik dit direct communiceren.
Met vriendelijke groet, mede namens het gehele team,
Meneer Johan Traa

Bruna Actie
Met alle ingeleverde bonnen van de Bruna
heeft de Biebgaarde voor ruim 52 euro aan
nieuwe boeken kunnen uitzoeken! Een
fantastisch resultaat!
Namens de ouders van de Biebgaarde, het
team van De Burchtgaarde en natuurlijk alle
kinderen willen we de ouders bedanken voor
het inleveren van de bonnetjes!

Ouders van de Biebgaarde

Nieuws van de Sinterklaascommissie!
Het is weer bijna zover! De wintertijd is begonnen, soms is het koud en nat, maar soms
lijkt het alweer lente, de avonden worden weer langer en ook de Sinterklaastijd komt
weer in zicht.

De goedheiligman stapt binnenkort op zijn pakjesboot 12 om naar Nederland te varen.
De belevenissen worden vastgelegd in het Sinterklaasjournaal. Wij volgen ook dit jaar
weer het Sinterklaasjournaal op school. We kijken het in de klas en volgen alle
belevenissen op de voet. Zou het Sinterklaas dit jaar lukken om zonder problemen in
Zaanstad aan te komen? We gaan het zien.
Het is erg leuk om het Sinterklaasjournaal thuis met de kinderen te volgen. Het
Sinterklaasjournaal is vanaf maandag 12 november elke dag om 18.00 uur te zien op
Nederland 3 bij Z@pp op televisie.
Groetjes van de Sinterklaascommissie.

Beweegweek 2018
Wat hebben we een leuke week gehad op De Burchtgaarde! Heel veel leuke,
interessante en belangrijke dingen werden samengevoegd tot één week: de
beweegweek. Zo kwam de moeder van Diede, Pim en Hidde deze week op
school om in de groepen 4 tot en met 8 een kleine presentatie te geven over de
gameboyrug en de tabletnek. Daarna kwam meneer Johan met zijn fiets in
dezelfde groepen om uit te leggen wat hij doet voor sport en waarom bewegen
zo belangrijk is.
Verder kregen alle kinderen een speciale nieuwsbrief mee. Hierin stonden
stukjes over meneer Johan en juffrouw Mariëtte, beweegtips van de
oefentherapeute en lekkere recepten die juffrouw Monique heeft uitgekozen.
We zijn benieuwd of jullie nog lekkere recepten hebben!
Op woensdag hadden we voor de groepen 7 en 8 de scoliose screening, die
gedaan werd door oefentherapeuten van oefenpraktijk Beweeg-Wijs, waarbij we
vooraf aan de ouders toestemming hadden gevraagd. Het is best goed om bij
de grotere kinderen eens te kijken hoe het met de beweeglijkheid van de rug is.
De uitkomst van deze onderzoeken wordt persoonlijk met de ouders gedeeld,
maar het was fijn dat er op school aandacht aan werd besteed!
En als afsluiter hadden we vandaag (donderdag) natuurlijk het Nationaal
Schoolontbijt, waarbij alle kinderen heerlijk in de klas hebben ontbeten. Gezellig
samen kletsen, eten en drinken op een gezonde manier. Een hele leuke wijze
om de dag te starten! Wij vonden het allemaal een hele leuke week!
Hieronder hebben we dan ook – naar
aanleiding van de speciale
nieuwsbrief - een foto gekregen van
de mama’s van Lars, Sem, Maarten
en Willem (uit groep 3) en Tessa en
Pleun. Ze hebben heerlijk gespeeld
buiten!

OPEN WEEKEND BREDASE KAARSENFABRIEK 15 & 16 DECEMBER 2018
Hoe worden kaarsen gemaakt?
Op die vraag kun je zaterdag 15 en zondag 16 december 2018 uitgebreid antwoord krijgen, want dan
opent de Bredase Kaarsenfabriek voor de 40ste keer zijn deuren voor het publiek.
Elk jaar weer komen er bij de fabriek veel aanvragen binnen voor rondleidingen.
Om die reden wordt er één keer per jaar een open weekend georganiseerd.
De fabriek is tijdens dit weekend geheel in kerstsfeer gedoopt. Bij aankomst staat de kerstman al op je te
wachten om je te verwelkomen. Vervolgens kun je in je eigen tempo de fabriek bezichtigen en alle
stappen van het productieproces, van grondstof tot kaars, van dichtbij meemaken. Je kunt zien hoe
kaarsen bewerkt, gekleurd & gedecoreerd worden én er bestaat de mogelijkheid om je eigen kaars te
dompelen!
Net zoals voorgaande jaren steunt de Bredase Kaarsenfabriek ook dit jaar weer het goede doel Villa Joep.
Middels diverse activiteiten zal er geld ingezameld worden voor het fonds tegen neuroblastoom
kinderkanker.
De Bredase Kaarsenfabriek is op zaterdag 15 en zondag 16 december gratis toegankelijk van 10.30 tot
16.30 uur.
Locatie: Franse Akker 19, Breda (industrieterrein Hintelaken)

De eerstvolgende nieuwsbrief komt op vrijdag 23 november

