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Alaaf jungskus en meskes en uijturrâord ôk de mènnekes en
vrouwkus,
Tiswîrzoweit, taajt om te hossûh en tu springgûh, oftuhwel….ut
is wîr Kârrunnavàl ! Un môôj, maôr veurral ook un îl leutig fîst.
Daôr wordduh vanzelluf vrôôlluk van. Ofgewildofnie. Tis alleen
wel tu ôoppuh da ut wîr un bietje meej wil zittuh veur dun
ôptogt. Want nouw êbbuh al die mensuh allemaol kneijturs ârd
gewerrukt veur al die môôje waogens en dan zulduh nèt zien
da ut meej bakkuh uit dun heemmul komt. Dà zouw tog wel îl
errûg zund zijn. Maor ja..….wu gaon ut zien eej ! We ôppuh inniedûrsgevâl op goej wîr.
Irst gaon waaj ier ôp Dun Burrugtgaôrduh er un il grôôt fist van maôkkuh. Ginnuh Baron
dees jaôr, maôr da maôkt nie uit. Da mag duh pret nie drûkkûh. Ut wor zeejkur en vast tog
wèl stîkguhzellug. Alaaf !
Zo, en dan nu aan de slag met het serieuze gedeelte 😊 !
De koffie-ochtend die ik regelmatig organiseer wordt nog niet heel druk bezocht. Afgelopen
week zat er één vader bij me aan tafel. Ik heb al geprobeerd om het op verschillende
ochtenden te laten plaatsvinden (maandag-dinsdag-woensdag en donderdag) maar dat
maakt allemaal niet zo veel uit. De eerstvolgende keer is op maandag 8 april. Als u zin heeft
in een kopje koffie of thee en het zinvol en gezellig vindt om even op school met mij bij te
kletsen over van alles of nog wat, dan bent u van harte welkom.
De afgelopen zes weken zijn de kinderen van de groepen 3 t/m 8 aan de slag gegaan met
Topondernemers. Een methodiek waarbij de zaakvakken aardrijkskunde-geschiedenisbiologie en natuur & techniek in projectvorm zijn geïntegreerd. Ze zijn vooral in de
middagen enthousiast aan het werk geweest en hebben aan het einde van een opdracht dit
gepresenteerd in welke vorm dan ook. Na de carnavalsvakantie gaan we een andere
gelijksoortige methodiek uitproberen, genaamd : Blink !

Ook daar gaan de kinderen zes weken mee aan de slag en aan het einde van die periode
zullen we zowel binnen het team, alsook ik met de kinderen van de leerlingenraad, gaan
evalueren. De voor- en nadelen van beide methodieken tegen elkaar afwegen. Om
uiteindelijk te bepalen welke van de twee we willen gaan aanschaffen voor het nieuwe
schooljaar.
Bij het werken in projectvorm in de afgelopen weken kwamen we al snel tot de conclusie dat
de 31 Chromebooks (laptops) die we op school hebben, niet toereikend zijn. Het is gewenst
om bijvoorbeeld met twee groepen tegelijkertijd op deze wijze te werken. Vandaar dat we na
de carnavalsvakantie gaan investeren, zodat we er 25 Chromebooks bij krijgen. Met een
totaal van 56 stuks kunnen we dan met twee groepen tegelijk aan de slag!
We houden dit jaar een sponsorloop op vrijdag 29 maart. Na de carnavalsvakantie zal er
meer over worden gecommuniceerd en zullen de kinderen te horen krijgen hoe ze aan
sponsors kunnen komen en wat ze ervoor moeten doen. Het is alweer ruim twee jaar
geleden (Het glazen huis in Breda - 3FM serious request) dat we een sponsorloop hebben
gehouden. Dit jaar is het doel om geld op te halen voor een nieuw speeltoestel op het grote
speelplein, ter vervanging van de groene paaltjes. Het wordt opnieuw een digitaal spel, wat
zeer populair is op dit moment. Het is de Yalp Memo. Voor meer informatie neem eens een
kijkje op www.yalp.nl/memo. Het toestel wordt voor een groot gedeelte betaald door de
Gemeente Breda. Zelf moeten wij als school zo’n € 4.500 bijdragen. Deels via de
schoolbegroting, deels via opbrengst van de sponsorloop.

En zullen we er zelf zorg voor moeten dragen dat de bestrating wordt aangesloten op het
toestel. Zoals u op de foto kunt zien, zal de bestrating mooi rond aan moeten sluiten. Dus
zullen we zelf op zoek moeten naar een stratenmaker. Als u iemand kent? Laat het ons
weten. Alle hulp is meegenomen!
Reminder: zoals reeds eerder in nieuwsbrieven is aangegeven gaan we op vrijdag 15 maart
staken en is de school gesloten!
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 maart.
Vriendelijke groeten, mede namens het gehele team, van meneer Johan Traa

BHV-herhaling
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, hebben we op school BHV-ers – BedrijfsHulpVerleners.
Dit zijn de juffen die een cursus hebben gevolgd en daardoor bij ongelukjes de Eerste Hulp
kunnen verlenen aan alle kinderen, of aan volwassenen. Om deze hulp te mogen blijven
geven, moet iedereen die BHV-er is, ieder jaar een bijscholing volgen om de kennis op peil
te houden.
Op woensdag 20 februari was het weer zover. Juf Sandra, Juf Stephanie, Juf Mariëtte en juf
Monique hadden de bijscholing samen met de medewerkers van De Jacinta. Ze hebben weer
goed geoefend op brand blussen, verbandjes aanleggen, reanimeren en ook de algemene
kennis weer opgehaald. Ze kunnen er weer tegen aan. Hieronder zien jullie wat foto’s.

Verder zijn we heel blij te kunnen
vertellen dat de andere juf Stephanie
ook haar BHV-diploma heeft gehaald
en vanaf nu deel uitmaakt van het
BHV-team!

Op donderdag 24 januari was het voorleesontbijt op
KBS de Burchtgaarde. Langs deze weg willen we
nogmaals Jumbo de Burcht ontzettend bedanken voor
hun geweldige bijdrage! Zonder hun was dit ontbijt niet
mogelijk geweest!!

De eerstvolgende nieuwsbrief komt op vrijdag 22 maart a.s.
Fijne carnavalsvakantie en tot maandag 11 maart!!

