Nieuwsbrief 12 – 2018/2019
Beste jongens en meisjes, beste ouders,

We hebben een nieuw schoollogo, dat hebben jullie vast al wel gezien. Vanaf deze week is
het officieel en dus ook terug te vinden op de gevel! Er hangen prachtige nieuwe moderne
gevelborden van steigerbuizen met het nieuwe logo en onze slogan eronder: ‘Ieder uniek,
samen één!’ Om te benadrukken dat voor ons op school ieder kind uniek is. Dat elk kind zijn
of haar eigen kwaliteiten heeft en daar trots op mag zijn. Daarnaast vormt het kleinschalige
karakter van onze school ook de basis om samen met elkaar een gemeenschap te vormen.
We zijn samen één, willen elkaar kennen, met elkaar samenwerken en samen opgroeien. Van
klein tot groot, van kleuter tot puber. Samen met je ouders en alle teamleden. Naast de
gevelborden hebben we ook een beachflag met de naam van onze school en het logo die
we bij allerlei evenementen kunnen meenemen. Denk bijvoorbeeld aan de avondvierdaagse.
Van veraf zul je ons dan herkennen, want de beachflag is drie meter hoog. Ook brieven
zullen voortaan in deze nieuwe stijl verschijnen, wat bij de nieuwsbrief al sinds enige weken
het geval is. En tot slot hebben we ook presentatiemappen in de nieuwe huisstijl voor ouders
die met hun kind een kennismakingsgesprek hebben op onze school. Alle benodigde
documenten met informatie over de school en het aanmeldingsformulier gaan dan in een
mooie stevige map met deze, hopelijk nieuwe, ouders mee naar huis. Wat ons betreft
allemaal goede PR voor De Burchtgaarde!
Gisteren hebben jullie een brief ontvangen met goed nieuws omtrent de schoolreis,
want..……we gaan met de hele school naar Toverland op vrijdag 12 april! Hartstikke leuk,
natuurlijk. We hebben er nu al zin in.
Maar voor het zover is, gaan we eerst toeleven naar carnaval. De
voorzichtige voorbereidingen zijn gestart. De carnavalscommissie bestaande uit leden van de
OuderRaad (OR) en teamleden hebben de eerste afspraken gemaakt. Het
middagprogramma zal dit jaar voor het eerst een beetje anders zijn dan in voorgaande
jaren. Wat het precies in gaat houden, kunnen we nog niet vertellen.

Dat horen jullie binnenkort. Grootste verandering is, dat er ’s middags geen bezoek meer is
van Mr. Le Baron, zijn raad van elf en de hofkapel. We hebben gevraagd of het mogelijk was
dat zij in de ochtend een bezoek konden brengen, om samen op het schoolplein een
superlange polonaise te maken, maar dit paste helaas niet in hun programma.
Zoals ik al eens eerder heb vermeld in de nieuwsbrief willen we de aula gaan aanpassen naar
een ontmoetingsruimte / leerwerkplek voor kinderen. Het betreft het aulagedeelte rechts als
u het gebouw binnen komt. Ik nodig alle ouders uit om een keer met mij in gesprek te gaan
wat zij graag willen zien op school als we denken aan zo’n aanpassing. Doel is om op een
avond tussen 20.00 en 21.00 uur in gesprek te gaan, onder het genot van een kop koffie of
kopje thee. Brainstormen over mogelijkheden. Met de leerlingenraad heb ik dit gesprek ook
al gevoerd. Zij willen o.a. graag bankjes, en een lange werktafel waar je met je Chromebook
kunt werken. Mocht u mee willen denken, stuur een mailtje voor woensdag 13 februari aan
johan.traa@inos.nl en ik leg contact om een datum te plannen.
Het vakantierooster voor het volgende schooljaar 2019-2020 is bekend
gemaakt. Noteert u dit alvast in uw agenda.
Herfstvakantie:
maandag 14 oktober 2019 – vrijdag 18 oktober 2019
Kerstvakantie:
maandag 23 december 2019 – vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: maandag 24 maart – vrijdag 28 maart 2020
Tweede Paasdag:
maandag 13 april 2020
Meivakantie * :
maandag 27 april – vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart:
donderdag 21 mei – vrijdag 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag: maandag 1 juni 2020
Zomervakantie:
maandag 13 juli – vrijdag 21 augustus 2020
* Voor het eerst zal de meivakantie in 2020 in PO (Primair Onderwijs = basisscholen) en VO
(Voortgezet Onderwijs) niet gelijk lopen voor scholen in Breda. Hieronder de uitleg.
Meivakantie PO 2020:
Het PO kiest voor week 18 en 19 (maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020). Belangrijkste
argument: de periode tot de zomervakantie wordt te lang als de week van 20 april gekozen
zou worden.
Meivakantie VO 2020:
Het VO kan niet anders dan de week vóór de officiële meiweek nemen om tot 2 weken
meivakantie te komen in week 17 en 18 (maandag 20 april t/m 1 mei en vervolgens een vrije
dag op dinsdag 5 mei i.v.m. bevrijdingsdag. ) Dit in verband met de landelijke start van het
Centraal Eindexamen op 7 mei 2020.

Op maandag 25 februari is er weer een koffieochtend voor ouders van 08.45-09.15 uur. Een
half uurtje om even met meneer Johan bij te kletsen over schoolse of opvoedkundige zaken
onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kleine kinderen (die ook van harte
welkom zijn) staat er ranja klaar. Bij het koffiemoment gisteren waren er geen ouders. Blijkt
maar weer dat een donderdag niet zo’n geschikt moment is. Nu eens kijken of er op
maandag 25 februari meer animo voor is.
Dat was het weer voor deze keer, de volgende nieuwsbrief verschijnt over twee weken op
vrijdag 15 februari.
Met vriendelijke groet, mede namens alle teamleden,
Meneer Johan Traa

Geachte ouders,
Bij deze wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mezelf
voor te stellen. Ik ben Ward de Vries en ben sinds het begin
van 2019 de nieuwe leerkracht naast Stephanie de Jongh in
groep 8.
Ik heb voor het onderwijs gekozen, omdat ik het heerlijk vind
om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van (uw)
kinderen. Ik wil ze voorbereiden op een gelukkige en
succesvolle toekomst. Mijn lievelingsvak is geschiedenis en ik
hoop dat ik met mijn enthousiasme kinderen weet te
inspireren. Daarnaast houd ik ook erg van lezen, hardlopen en
reizen.
De start op KBS de Burchtgaarde bevalt me zeer goed. Ik voel me gelijk thuis in het team en
de klas heeft me ook goed ontvangen. Ik ga ervan uit dat we het schooljaar op een leerzame
en gezellige manier gaan afsluiten, zodat leerlingen zich optimaal voorbereiden op hun
nieuwe school en op een fijne manier afscheid kunnen nemen van onze school.
Mocht u zich met een vraag of probleem tot mij willen wenden, weet dan dat mijn deur altijd
voor u openstaat.
Hartelijke groet,
Ward de Vries

Nieuw logo
Misschien heeft u het al wel gezien en meneer Johan heeft het er in zijn voorwoord over
gehad: Basisschool de Burchtgaarde heeft een nieuw logo!
Je ziet ons nieuwe logo al een tijdje in deze nieuwsbrief, maar we hebben ook een
beachflag, en sinds deze week 3 nieuwe gevelborden.
Alle kinderen krijgen vandaag ook nog een sticker met het nieuwe logo mee naar huis!

Met vriendelijke groet,
Stephanie de Jongh, Teamcoördinator

SCHOOLONTBIJT 📖🍴
Op donderdag 24 januari was er weer het jaarlijkse Schoolontbijt.
De kinderen mochten in pyjama naar school komen en de leerkrachten hadden allemaal
gewisseld van klas om daar een half uur gezellig te gaan voorlezen uit een
leuk boek.
De verdeling van voorlezen zag er dit jaar als volgt:
- gr 1-2A: juf Esther v G
- gr 1-2B: juf Daphne
- gr 3 : juf Simone
- gr 4 : juf Gertrud
- gr 5 : juf Stephanie Z.
- gr 6 : juf Stephanie
- gr 7 : juf Isabel
- gr 8 : juf Nicole

Het was weer een succes en alle kinderen
hebben gesmuld van allerlei verhalen onder
het genot van een eierkoek, krentenbol en een
bekertje ranja!
Wat is het toch leuk om dan niet alleen de
allerkleinsten, maar ook oudere kinderen in
pyjama, ochtendjas, sloffen en nachthemden
naar school te zien komen😃👍
Groetjes Juf Esther

Schoolreis 2019!
Onderstaande brief is aan alle oudste leerlingen meegegeven, voor de zekerheid hebben we de brief
hieronder nogmaals geplaatst:
Beste ouders/verzorgers,
Hieronder vindt u informatie over de schoolreis van alle groepen op
vrijdag 12 april 2019. Ja, u leest het goed, dit jaar gaan we weer
gezellig met de hele school op schoolreis!!
SCHOOLREISJE GROEP 1 TOT EN MET 8
De leerlingenraad heeft geïnventariseerd in de groepen waar we dit jaar op schoolreis heen
kunnen gaan. Daar is uitgekomen dat we met heel de school Toverland gaan ontdekken.
De bussen vertrekken om 8:45 uur vanaf school.
Om 17:30 uur worden de leerlingen terugverwacht. I.v.m. de verkeersveiligheid verzoeken wij u
op 12 april uw auto niet te parkeren achter de school (Twikkelstraat).
Wilt u uw kind(eren) een lunchpakketje op die dag meegeven?
BETALING SCHOOLREISJE
Om uit de kosten te komen vragen wij per kind een bedrag van € 20,-. In samenspraak met de
MR is dit bedrag goedgekeurd.
U kunt het totale bedrag overmaken naar de rekening van school. Graag voor 15 maart a.s. tnv
Burchtgaarde INOS, Rekeningnummer NL25 RABO 0186 7939 60. Vermeld hierbij de naam
(namen) van uw kind (kinderen), groep en de vermelding schoolreis 2019.
U kunt het bedrag ook in een gesloten envelop met het strookje onder aan deze brief, met
daarop de naam (namen) van uw kind (kinderen), groep en de vermelding schoolreisje 2019
vóór 15 maart a.s. bij juf Monique afgeven.

Voor ouders voor wie het lastig is dit bedrag in één keer te betalen, hebben we ook dit jaar de
mogelijkheid om in drie termijnen te betalen. Deze termijnen kunt u voor de gestelde datum in
een gesloten envelop met daarop de naam (namen) van de kinderen, groep en de vermelding
schoolreisje 2019 bij juf Monique afgeven. Via onderstaande strook kunt u per kind aangeven of
u hiervan gebruik wilt maken. Deze drie betalingstermijnen zijn:
- Voor 11-02-2019 – termijn 1 €5,- Voor 11-03-2019 – termijn 2 €5,- Voor 11-04-2019 – termijn 3 €10,Voor meer informatie over Toverland kijkt u op de website: https://www.toverland.com/

Hierbij mijn bijdrage voor de schoolreis van 12-04-2019 voor:

__________________________________ (groep ____)

€ 20,00 *

__________________________________ (groep ____)

€ 20,00 *

__________________________________ (groep ____)

€ 20,00 *

Totaal in deze envelop:

€ _____

* Indien u gebruik maakt van betaling in drie termijnen, hier graag per kind het
bedrag invullen wat u in de envelop doet. Een en ander zoals aangegeven in de brief.
De termijnbetalingen zijn:
* 1e termijn: 5 euro per kind vóór 11-02-2019
* 2e termijn: 5 euro per kind vóór 11-03-2019
* 3e termijn: 10 euro per kind vóór 11-04-2019

De eerstvolgende nieuwsbrief komt op vrijdag 15 februari a.s.

