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Beste jongens en meisjes, beste ouders,
Wat hebben we een prachtige sponsorloop achter de
rug ! Onder een stralend zonnetje hebben de kinderen
enorm hun best gedaan om zoveel mogelijk rondjes te
lopen. Leuk ook om te zien dat er ouders en opa’s en
oma’s langs het parcours stonden om aan te moedigen.
De juffen hadden hun flitsende trainingspakken
aangedaan en liepen enthousiast mee. Er waren
prachtige medailles voor diegene met de meeste rondjes
per leerjaar, voor de meest origineel geklede lopers en
voor de kinderen die de meeste sponsors hadden
gevonden. Voor de flyer-tekenwedstrijd waren er per leerjaar ook nog cadeautjes te verdienen.
Kortom : het was een zeer geslaagde middag. Met dank aan hulpouders en studenten van het
Kellebeek College, Deejay Daniel en uiteraard ook met dank aan sponsor Hero. Voor blikjes
frisdrank, biologische chips en koeken. Nu zijn we natuurlijk super benieuwd hoeveel geld deze
sponsorloop op zal brengen voor het nieuwe speeltoestel. Verzoek is aan alle kinderen om dit
uiterlijk volgende week donderdag 11 april bij de leerkracht in te leveren. Als het eerder kan,
dan graag natuurlijk.
Maandag 8 april is er weer een koffiemomentje voor de ouders. Vanaf 08.45 uur staat de
koffie/thee klaar om in de aula even gezellig bij te kletsen, of om antwoorden te geven als er
vragen zijn. Meneer Johan is aanwezig, dus kom langs als je zin en tijd hebt.
Volgende week vrijdag 12 april is het zover : dan gaan we met z’n allen op schoolreis naar
Toverland ! Daar hebben we enorm veel zin in. Hopen op lekker weer en dan maar genieten
met zijn allen in Sevenum. Meer informatie over de schoolreis krijgen jullie begin volgende
week.

Maandag 15 april houden we een ‘meespeelochtend’ voor peuters van 09.00 tot 10.30 uur.
Alle peuters uit de omgeving van de school zijn met hun ouders van harte welkom om kennis te
komen maken met de basisschool. Alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven uit de
omgeving zijn geïnformeerd en gevraagd om met hun leidsters ook te komen. Wij hopen
natuurlijk op een mooie opkomst. Kent u iemand in de buurt met een kind tussen 2,5 en vier
jaar ? Laat ze komen op 15 april, ze zijn van harte welkom !
Het duurt nog eventjes voordat het 28 juni is, maar de OuderRaad is alweer volop bezig met de
Burchtgaardedag 2019 ! Wil je weten wat het thema dit jaar zal zijn …? Kom dan op
vrijdagmiddag 19 april, dat is de vrijdag vóór de meivakantie om 15.15 uur met zijn allen naar
het schoolplein. Want daar wordt door leden van de OuderRaad het thema op een hele leuke
en ludieke wijze bekend gemaakt. Komt dat zien, komt dat horen !! Iedereen is welkom om
erbij te zijn op het grote schoolplein. Alle kinderen van de hele school verzamelen dan om
15.15 uur op het schoolplein en alle papa’s en mama’s(of opa’s en oma’s) die de kinderen
komen halen (ook de kleuters) kunnen dan daarna hun kind mee naar huis nemen.
Dat was het weer voor deze keer, de volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 19 april.
Met vriendelijke groet, mede namens het gehele team,
Meneer Johan Traa

Groep 4 op bezoek bij ijsboerderij Bij Snoek
Yes! Wij waren de gelukkige winnaars
van de wedstrijd “Klasseboeren Breda”
en wij mochten op de Buitenlesdag een
bezoek brengen aan de ijsboerderij Bij
Snoek in Teteringen. Het was ook Grote
Rekendag dus alles op de boerderij
stond in het teken van rekenen.
We kregen eerst een rondleiding bij de
koeien, kalfjes en melkstal. Echt super
leerzaam! Daarna gingen we in groepjes
allerlei activiteiten doen; het voer
afwegen en de koeien voeren, tellen
hoeveel liter melk een koe op een dag
geeft, afmeten hoeveel water een koe
drinkt en de stal opmeten. We mochten
ook nog op de tractor klimmen.

Als kers op de taart kregen we als afsluiter nog een ijsje, deze was gemaakt met hun eigen
melk. De kinderen maar ook de ouders hebben ontzettend genoten van deze ochtend. IJs
boerderij Bij Snoek, bedankt!

Grote Rekendag 2019
Op dinsdag 2 april was het weer de Grote Rekendag! Alle klassen zijn bezig geweest met
rekenen, maar dan wel op een hele speciale manier! Hieronder vinden jullie van veel groepen
een stukje over deze Rekendag. Ze hebben deze stukjes zelf geschreven, heel goed gedaan!
Groep 6

DE grote rekendag.
Wij hebben vandaag op een leuke manier gerekent.
Zoals,quiz,dingen groter gemaakt voor de rekenreus
(3 keer groter) of terwijl (grr) en geknutselt
we hebben dingen opgemeten en alles moest 3x zo
groot zo dat het pricies past voor de rekenreus.
groetjes Malak en Benthe en van groep6!

De grote Rekendag – groep 5!
We hebben een eerst een filmpje gekeken. De Grr is een
afkorting voor de Grote reken reus. De Grr zijn drie
mensen op elkaar. We hebben dingen 3x zo groot
gemaakt dan normaal. We hebben een reuze boterham
gemaakt met papier en daarop een half pak hagelslag
gedaan. We hebben een quiz gedaan van de Grr.
Iedereen heeft iets voor de Grr gemaakt. Bijvoorbeeld
een zwembroek, een kom, een zonnebril, een horloge,
een suikerklont, een harte zeven en een lepel allemaal
voor de Grr. We mochten uit verhouding zijn met onze
kleren. Tenslotte hadden we een modeshow gedaan.
Het was een leuke dag!
Zein, Sep en Manal
Groep 5

Grote Rekendag – groep 8
Afgelopen dinsdag hadden we de grote rekendag. Het thema van dit jaar was
verhoudingen. Alle kinderen van groep 1 tot en met groep 8 hebben hard gewerkt om
iets moois te maken. Groep 8 heeft bijvoorbeeld optische illusiese foto´s gemaakt. Ook
hebben we kubusjes gemaakt in en uit verhouding. Experimenten gedaan met
legoblokjes en licht. En ook nog posters gemaakt over voorwerpen in en uit verhouding.
Kortom het was een leuke maar zeker ook een leerzame dag.
Van Julia en Mara uit groep 8.
Grote Rekendag – groep 1/2a
Vandaag was de grote rekendag. We mochten ’s ochtends eerst met iedereen over het
podium om onze te kleine of te grote kleren te laten zien. Ook namen we allemaal een
knuffel mee naar school waar we de hele dag werkjes mee hebben gedaan. We hebben
gekeken wie de grootste en kleinste knuffel heeft. We hebben onze knuffels opgemeten
met lintjes en we hebben passende bedjes gemaakt voor onze knuffels!

Nog meer nieuws uit groep 8!
Tutorlezen met groep 3 en 4
Groep 8 gaat elke dinsdag met groep 4 tutorlezen en elke donderdag met groep 3.
Er worden duo´s gemaakt en dan gaan we samen uit een boek lezen. Het kind uit groep 8 kan
dan tips en tops voor het kind opschrijven en we kunnen lekker veel lezen samen!
Zo kan de juf de vooruitgang van het kind zien en waar er nog aan gewerkt moet worden.
Groep 8 vind het ook heel leuk om te doen.
Van Lotje en Fenne uit groep 8.

Groep 8 – Musical!
Musical groep 8
Beste ouders,
Het duurt nog wel even, maar 18 juni is
weer de musical voor groep 8.
Al vele jaren hadden we licht en
geluid gehuurd van een klein
bedrijfje. Helaas zijn die er mee gestopt. Nu
zijn we op zoek naar iemand anders waar
we goede lampen en een
goede geluidsinstallatie ( inclusief
microfoons) van kunnen huren.
Wie kent er nog iemand?

Schoolreis Toverland – vrijdag 12 april
Het is alweer bijna zo ver! Vrijdag 12 april gaan we met alle klassen op schoolreis naar
Toverland! In de eerste brief stond alle informatie m.b.t. deze leuke dag, maar hier nog even
een herhaling:
•

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?

•

•

Glow workshop – CJG
Elk kind voelt zich wel eens onzeker of heeft wel eens last van spanningen. In de GLOW
workshop van CJG Breda leren kinderen hier op speelse wijze mee om te gaan. Ze ervaren hoe
ze kunnen stralen!
De GLOW Workshop bestaat uit vijf
bijeenkomsten waarin je kind:
- kan ontdekken waar het goed in is en hierop
te vertrouwen
- ervaart hoe fijn het is om complimenten te
geven en te ontvangen;
- leert omgaan met spanningen;
- leert wat positieve gedachten kunnen doen.
Voor wie: kinderen uit groep 5 t/m 8
Wanneer en waar?
In de bijlage van deze nieuwsbrief is een flyer toegevoegd waarop precies staat wanneer deze
workshops zijn en waar. Speciaal voor kinderen van De Burchtgaarde zijn de workshops hier op
school.
Ook alle andere informatie vindt u in de flyer.

Schoolfruit
Vanaf november vorig jaar tot de meivakantie hebben alle kinderen genoten van Schoolfruit,
een initiatief van EU-schoolfruit. Na de meivakantie is dit project afgelopen en moeten de
kinderen weer zelf op alle dagen hun fruit meenemen. Ze hebben in ieder geval de afgelopen
periode van allerlei soorten fruit en groenten kunnen proeven! Wij waren heel blij met dit
project en gaan zeker proberen dit volgend schooljaar weer voor elkaar te krijgen!

Ben jij een held met geld?
Maandag 25 maart is de Week van het Geld gestart, dit keer met het thema: Ben jij een held met je geld.
De landelijke opening was bij het NAC stadion in Breda met heel, heel veel pers. Natuurlijk waren de
reporters van ChaTime er ook. De opening werd verricht door koningin Maxima, minister Slob van
onderwijs en Checkpoint bekende: Pascal Tan. Was uw school erbij, kijk dan snel al het nieuws en het
filmpje op www.chatime.nl?. Uw school niet, maar toch in het nieuws? Mail onze redactie voor al het
nieuws, foto’s en berichtjes van uw school, leerkrachten en leerlingen.
ChaTime is altijd op zoek naar jouw nieuws. Heb jij iets cools te vertellen, wil jij foto’s maken in jouw
wijk of buurt, zit je ergens mee wat aandacht verdiend, vertel jij alles over jouw school? Mail dan de
redactie: redactie@chatime.nl

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 19 april aanstaande.

