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Beste jongens en meisjes, beste ouders,
Carnaval ligt weer achter ons en we kijken terug op een hele gezellige vrijdag. In de
ochtend hebben we een half uur op het schoolplein gehost, gedanst, gesprongen en in
de polonaise gelopen. In de
middag zijn we gestart met
optredens van de kinderen.
Superleuk allemaal met een hele
gezellige sfeer. Dik compliment
aan alle kinderen dat ze er
samen zo’n gezellige middag
van gemaakt hebben. Ook het
team trad op met een echte
cowboy-dans 😉!

Daarna zijn de kinderen terug de klas in gegaan, waar de ouders van de Ouderraad
hadden gezorgd voor drinken en chips. Vervolgens zijn we met z’n allen gaan hossen op
muziek van deejay Ronald Koszczol (vader van Daan en Tim) en hebben we bijvoorbeeld
samen de limbo gedanst. Gelukkig kwamen er ook veel ouders rond tien over drie even
kijken en ook zij mochten hun limbo kunsten laten zien. Als afsluiter nog even lekker
springen met z’n allen (kinderen, team en ouders) op muziek van de Snollebollekes en
carnaval zat er weer op voor dit jaar. Het was een heerlijke middag ! Iedereen die erbij
geholpen heeft : hartelijk dank voor jullie inzet.

We hebben sinds gisteren 21 poefjes op school die we
hebben gekregen van het Prinsentuin-van Cooth
College. Ik was daar enige weken geleden op bezoek
vanwege een gesprek over de overgang van basisschool
naar Voortgezet Onderwijs en sprak er met de
afdelingsleider van de brugklassen. In hun aula hadden
zij nieuwe tafels en stoelen en daardoor waren de
poefjes die er stonden overbodig geworden. Mijn vraag
wat ze daar mee gingen doen, leidde tot een mooie
deal. Voor taart voor het personeel mocht ik ze komen
halen. Nu nemen ze aardig wat plek in beslag dus heb
ik Robin Klijzing, de vader van Quinn uit groep 3,
gevraagd of hij met zijn busje zou kunnen rijden. Dat heeft hij gedaan. Hij is twee keer
op en neer gereden. Super ! Robin, dankjewel daarvoor. Ze staan nu bij ons in de aula
en we gaan het rechterdeel omvormen tot leer-werk-plekken. Waar je kunt lezen of met
een Chromebook kunt zitten. Of even rustig kunt zitten als je bijvoorbeeld een toets
moet inhalen, omdat je ziek bent geweest. Wij zijn er erg blij mee en willen het
Prinsentuin-van Cooth College hartelijk danken voor hun bijdrage. De taarten als
bedankje gaan uiteraard die kant op !
De informatieavond die we hadden willen houden voor ouders van groep 7 en 8 in
samenwerking met Claire Hendriks omtrent de overgang van de kinderen van groep
acht naar het voortgezet onderwijs is wegens gebrek aan belangstelling niet door
gegaan. In overleg met Claire heb ik gesproken om het in het volgende schooljaar
opnieuw aan te bieden maar dan in de maand oktober/november. Ruim voor de
schooladviezen en de periode van aanmelding. Mogelijk is dat een beter tijdstip. Wordt
vervolgd dus.
Volgende week vrijdag houden we onze sponsorloop. Doel is om voldoende geld
bijeen te brengen om een nieuw speeltoestel te plaatsen : de Yalp Memo. Memo staat
in dit geval voor Memory en Movement. Kijk vooral even naar het bijgaande filmpje om
een goede indruk te krijgen : https://www.youtube.com/watch?v=ftAvurykxXA

Dit zal in de plaats komen van de Yalp Smart-us, beter bekend als de grijs-groene
paaltjes op ons schoolplein. Ik ben nog op zoek naar enkele hulpouders die het leuk
vinden om ons volgende week vrijdagmiddag te helpen bij de loop. Als u kunt en wilt
komen helpen, geef het dan even door aan juf Esther Pellis, meneer Nico of aan mij
(meneer Johan). We hebben voor de kinderen leuke prijsjes voor de meest originele
loper, voor de loper met de meeste rondjes en we laten de kinderen een flyer
ontwerpen die volgende week in de buurt zal worden uitgedeeld aan buurtbewoners en
bij de mensen in het bejaardenhuis. Met de vraag om de kinderen te komen
aanmoedigen. Uiteraard zijn alle ouders ook van harte welkom. We hopen op een beetje
goed weer en hebben er volop zin in! We zijn ook nog op zoek naar een stratenmaker
die ons kan helpen met het aanstraten van tegels rondom de Memo. Kent u iemand die
dat wil en kan doen ? We horen het graag !
De leerlingenraad is gisteren weer bij elkaar gekomen. We hebben vier onderwerpen
met elkaar besproken.
• We hebben carnaval samen geëvalueerd.
• De sponsorloop van volgende week is aan de orde gekomen.
• Het Suikerfeest is besproken
• De komende Burchtgaardedag was onderwerp van gesprek, vooral om te
inventariseren waar de wensen van de kinderen naar uitgaan.

Metamorfose van het kantoor van juf Monique (….en ook een beetje van juf
Stephanie de Jongh)
In de carnavalsvakantie hebben de man van juf
Monique en ik een laminaatvloertje gelegd en het
lijkt wel alsof het kantoortje twee keer zo groot is
geworden. De bureaus zijn aangepast met een
zijpaneel dat als schot fungeert. Ook zijn er drie
kasten van boven naar haar kantoor verhuisd. Kortom
het is ineens een wereld van verschil.
Wat mij betreft is het nu een veel beter visitekaartje
dan voorheen en zit juf Monique er een stuk netter
bij. Benieuwd hoe het is geworden ? Loop gerust
even binnen !
Dat was het voor deze keer. Ik hoop volgende week dat er veel ouders in de
gelegenheid zijn om de kinderen te komen aanmoedigen.
Met vriendelijke groet, mede namens alle teamleden,
Meneer Johan Traa

Nieuws van de kleuters
De afgelopen twee weken hebben de kleuters gewerkt
rondom het thema verkeer. We hebben geleerd welke
voertuigen er zijn, welke verkeersborden er zijn en wat ze
betekenen.
Deze week hebben de kleuters een echt verkeersexamen
gehad. Ze moesten goed op de borden kijken om erachter
te komen wat ze moesten doen. Zelfs de politieagent was
aanwezig om alles in de gaten te houden. Iedereen heeft
het verkeersexamen
goed gedaan en een
echt verkeersdiploma
gekregen!

De grote Rekendag
Dinsdag 2 april is de grote rekendag. Het thema dit jaar is “uit verhouding”. Wij
verklappen nog niet wat we allemaal gaan doen die dag, maar de kinderen mogen wel
met kleding die uit verhouding is naar school komen. Denk daarbij aan een te grote
broek, te kleine trui, grote bril enz. Niets moet, alles mag. De opening vindt plaats op
het grote schoolplein om 8.45 uur, u bent daarbij van harte welkom.
Om 15.15 uur sluiten wij de grote rekendag af. U bent dan van harte welkom om in de
klassen een kijkje te komen nemen wat er allemaal is gedaan.

Schoolreis 2019
Het duurt niet heel lang meer
voordat we op schoolreis gaan
naar Toverland. Achter de
schermen zijn we al druk bezig
om alles voor te bereiden.
Denkt u nog aan de bijdrage
van 20 euro per kind voor de
schoolreis? Er zijn al heel veel
kinderen die het bedrag hebben
overgemaakt of hebben
afgegeven bij juffrouw
Monique, maar we missen er
nog een paar. Alvast bedankt!

BHV-cursus 2019 (Bedrijfs Hulp Verlening)
Zoals ieder jaar, gingen ook nu weer onze BHV-ers op herhaling. Dit doen ze altijd samen met
de collega’s van KBS Jacinta en dit jaar vond de herhaling plaats daar op school. Juf Sandra, juf
Mariette, juf Stephanie en juf Monique hebben weer van alles gedaan om ervoor te zorgen dat
in geval van nood alles goed en geordend verloopt op De Burchtgaarde.
Zo hebben ze geoefend in verbandjes leggen, ze hebben hun reanimeren herhaald, weer
gewerkt met een AED-apparaat en natuurlijk brandjes geblust. Zo zijn ze weer helemaal up-todate en is iedereen in goede handen bij ons op school! En leuk om te weten: juf Stephanie Zelck
heeft ook haar BHV-diploma gehaald en daardoor is het team uitgebreid naar vijf medewerkers!
Gefeliciteerd juf Stephanie! Hieronder wat foto’s, zodat jullie een beetje een idee krijgen wat de
juffen doen om alles veilig te houden op school:
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