Nieuwsbrief 17 – 2018/2019

Beste meisjes en jongens, beste ouders,
Laat ik maar met de deur in huis vallen : ik heb FANTASTISCH GOED NIEUWS !! Want ik
kan jullie hierbij laten weten dat het bedrag van de sponsorloop voor ons nieuwe
YALP- speeltoestel maar liefst € 3.144,37 is !!!
Dat is natuurlijk geweldig
goed nieuws, dat hebben
de kinderen toch maar
mooi bij elkaar gelopen.
Met dank aan alle mensen
die hun bijdrage geleverd
hebben gaan we zorgen
dat het speeltoestel er snel
komt.

Vanmiddag rond kwart over drie hebben enkele leden van de OuderRaad (OR) op een
leuke en ludieke wijze het thema van de Burchtgaardedag 2019 bekend gemaakt. Ten
tijde van het maken van deze nieuwsbrief was het hoe nog niet bekend, maar alle
ouders waren uitgenodigd om te komen kijken. Alle kinderen waren ook op het grote
schoolplein, de OuderRaad heeft dat super opgepakt!!! De komende weken zullen we
verder geïnformeerd worden over de Burchtgaardedag, en we zullen in de volgende
nieuwsbrief terugkomen op de bekendmaking, maar wij kijken nu al uit naar de
Burchtgaardedag!

Afgelopen maandag hebben
we een meespeelochtend
gehouden voor de
peutertjes uit onze
schoolomgeving. Vanuit de
Kasteeltuin en De
Druppeltjes kwamen er
zeker zo’n 22 peuters samen
met hun leidsters naar ons
toe. Ze konden heerlijk
meespelen in de groepen 12 en voor het eerst ervaren hoe het is om “op de grote school’’ te zijn. Het was erg
gezellig en voor herhaling vatbaar.
We hebben drie tevredenheidsmetingen gehouden: Allereerst de leerling
tevredenheidsmeting. 96 % van de kinderen van de groepen 6-7-8 heeft de enquête
ingevuld en geven de school het rapportcijfer 8,4. Dat is prachtig.
De oudertevredenheidsmeting is door 71 van de 112 ouders ingevuld, wat een
percentage betekent van 64 %. Dat is heel fijn, want dat betekent dat de meting als
representatief en betrouwbaar wordt gezien. De ouders geven de school het
rapportcijfer 8,2. Ook hier dus een hele mooie score waar we als team natuurlijk erg
blij mee zijn. Ook door het volledige team zelf is een medewerkers
tevredenheidsmeting gehouden en daar scoren we een 7,6. Drie hele mooie cijfers die
vertrouwen in de school uitstralen en waar wij de goede punten willen behouden en de
aandachtspunten die er uit naar voren komen willen verbeteren. Ik wil iedereen die de
verschillende metingen heeft ingevuld van harte bedanken voor hun deelname!
Binnenkort zijn de eerste twee metingen van kinderen en ouders terug te vinden via
Vensters PO onder mijnscholenopdekaart.nl
Op vrijdagmiddag 17 mei houden we voor de tweede keer een ouderbedankmiddag
voor alle ouders die op enige wijze in het afgelopen schooljaar ons geholpen hebben.
Het maakt niet uit wat u gedaan heeft. Of het nu als hoofdluisinspecteur is, als
biebmoeder, als u heeft gereden bij een excursie, klasse-ouder bent, een gastles heeft
gegeven, een muurtje heeft geverfd of iets dergelijks. U bent van harte welkom in de
aula. Daar wordt u hartelijk ontvangen met koffie/thee en een koekje of bonbonnetje
😉!

De kinderen van de bovenbouw serveren uit, u hoeft alleen maar te gaan zitten. Uit elke
groep komt er wel een optreden, want we hebben drie ‘Burchtgaarde got talent ‘middagen gehad in dit schooljaar en elke groep zal kiezen welk optreden zij voor jullie
als ouders nog een keertje willen laten zien. Vorig jaar was het de eerste keer en dit
werd erg gewaardeerd door de ouders. Dus ook dit jaar gaan wij weer ons best doen
om u als ouders te bedanken en in het zonnetje te zetten !
Save the date : op donderdagavond 16 mei houden we in samenwerking met CJG een
informatieavond over ‘regels en grenzen’ voor ouders die hierin geïnteresseerd zijn.
Meer informatie hieromtrent in de eerst volgende nieuwsbrief na de meivakantie. Maar
reserveer alvast deze datum in uw agenda.
De twee koffiemomenten die nog gepland staan voor dit schooljaar op 15 mei en 18
juni komen wegens gebrek aan belangstelling te vervallen.
Wens ik jullie namens het gehele team allemaal een hele fijne en zonnige meivakantie
toe. Tot over twee weekjes !
Groeten van meneer Johan Traa

Nieuws van de MedezeggenschapsRaad
Aan het einde van dit schooljaar neemt Coen de Lange afscheid als lid van de
Oudergeleding van de MR.
Dat betekent dat de MR binnenkort verkiezingen gaat houden voor een nieuwe ouder.
Deze verkiezingen worden uitgevoerd volgens MR protocol en vinden plaats in mei.
Vandaag krijgt U via Uw kind de brief met de kandidaatstelling voor de Oudergeleding
van de MR. Alle ouders kunnen zich beschikbaar stellen voor het werk in de MR.
Op De Burchtgaarde wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomst van onze
kinderen. We verwachten veel van de rol die de school speelt in hun ontwikkeling.
Als ouder is het daarom prettig te kunnen participeren in het reilen en zeilen van de
school. Voor zowel ouders als personeel is de MR een krachtige vorm van inspraak.
Personeel heeft door die medezeggenschap meer invloed op hun eigen positie en die
van collega’s. Ouders kunnen, door schoolse zaken vanuit een ander perspectief te
bekijken en kritisch te zijn, invloed uitoefenen op onderwijs en kwaliteit.
Door hierover in gesprek te gaan krijgt ieder meer inzicht in elkaars visie op de school.

We hebben in de MR nuttige bijeenkomsten, in een goede sfeer en met dezelfde
belangen voor ogen. Het kost tijd om er in te groeien. Nieuwkomers worden niet in het
diepe gegooid, maar goed begeleid. Voor beginnende ouders in de MR kan een cursus
aangeboden worden via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van INOS,
later worden trainingen of opfris-bijeenkomsten aangeboden.
Zo wordt het werk in de MR steeds interessanter; je krijgt goed inzicht in wat er speelt
op school. Daarnaast volg je de ontwikkelingen in het onderwijs.
Kortom, overweeg de kandidaatstelling voor de oudergeleding van de MR:
het werk in de MR is meedenken, meepraten, meedoen.
Voor meer informatie over de MR in het algemeen verwijzen wij graag naar de website
www.burchtgaarde.nl

Nieuws van de leerlingen uit groep 7 & 8

Beste ouders/verzorgers
het schoolvoetbaltoernooi is
aanstaande dinsdag groep 7
en 8 kunnen daar aan meedoen we
hebben een jongens team en een
meisjes team . we hebben er
allemaal heel veel zin in ! en we
hebben al hard getraind . en als je
in de finale komt dan speel je in het nac stadion . groetjes
sofie

Dit jaar hebben we weer voor de groepen 7 en 8 het
schoolvoetbaltoernooi. Uit groep 7 en 8 komen twee teams 1
jongensteam en 1 meisjesteam.Het is op het Jeka-complex op
dinsdag 23 april.We spelen 3 wedstrijden en als we die winnen
mogen we door naar de kwartfinale die vindt plaats op de dag
zelf. Daarna als we die winnen mogen we door naar de halve
finale op 7 mei op het Jeka-complex. Als je die ook nog wint mag
je door naar de finale op 10 mei in het NAC-stadion. We hopen
natuurlijk dat we daar mogen spelen. We gaan nog hard trainen
en dinsdag knallen!

Groetjes Mara
en Nienke uit
groep 8.
Vanzelfsprekend
vinden alle leerlingen
van de groepen 7 & 8
het heel leuk als
ouders, opa’s en oma’s
en familieleden en
vrienden ze komen
aanmoedigen!

Nieuws van de OuderRaad
Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019
Zoals jullie in deze en de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen is de ouderraad al
volop bezig met de voorbereidingen voor de Burchtgaardedag 2019. Deze vindt dit jaar
plaats op 28 juni 2019. Het thema van deze dag is vanmiddag door enkele leden van de
ouderraad bekend gemaakt. De ouderraad heeft dit schooljaar al diverse leuke
activiteiten georganiseerd voor uw kinderen.

Zo kwam Sinterklaas op 4 december 2018 weer een bezoek brengen aan de
Burchtgaarde en bracht voor de kinderen weer mooie cadeaus mee. Na Sinterklaas werd
de aula omgetoverd tot een prachtig Oostenrijks skioord en bij aanvang van het
kerstdiner werden de kinderen welkom geheten door de Kerstman. Op vrijdag 1 maart
werd er weer uitbundig carnaval gevierd in de versierde aula van de Burchtgaarde. En
vorige week was daar de schoolreis naar Toverland, waar de ouderraad het vervoer van
de bussen voor zijn rekening neemt. En dan komt er in mei ook nog een
avondvierdaagse aan, waar de kinderen ook elke avond iets gezonds of lekkers krijgen
tijdens de wandeling.
Om al deze activiteiten te kunnen organiseren, hebben wij aan de ouders in de brief van
8 oktober 2018 een financiële bijdrage gevraagd van € 25,- per kind. Deze vrijwillige
ouderbijdrage wordt gebruikt voor het bekostigen van alle bovengenoemde activiteiten!
Wellicht is het aan je aandacht ontsnapt en heb je de vrijwillige ouderbijdrage voor
schooljaar 2018-2019 nog niet overgemaakt. Wij willen je vragen de bijdrage alsnog
over te maken op rekeningnummer: NL68 INGB 0009 0128 12 ten name van
Ouderraad De Burchtgaarde. Vermeld hierbij duidelijk de voor- en achternaam van je
kind(eren) en de groep(en) van je kind(eren).
Je kan de bijdrage ook in een gesloten envelop met daarop de naam (namen) van je
kind(eren) en groep bij juf Monique afgeven. Juf Monique zal er dan voor zorgen dat de
bijdrage bij de ouderraad terecht komt. Mocht je de bijdrage wel willen, maar niet
kunnen betalen dan kun je je misschien wenden tot Stichting Leergeld Breda
https://www.leergeld.nl/breda/
Indien jullie vragen of opmerkingen hebben over de ouderbijdrage, stel deze gerust
aan Monique de Kraker-de Meulmeester (Penningmeester) of Patricia Oerlemans
(Voorzitter).
Wij hopen dat jullie deze vrijwillige bijdrage alsnog willen betalen, zodat wij als
OuderRaad leuke activiteiten voor de kinderen kunnen blijven organiseren!

Met vriendelijke groet,
De Ouderraad

Avondvierdaagse 2019

Joepie! Trek je wandelschoenen aan, de
avondvierdaagse komt er weer aan!
Maandag 20 tot en met donderdag 23 mei wordt
de avondvierdaagse weer georganiseerd in het
Ginneken. De Burchtgaarde doet ook dit jaar weer
op eigen wijze mee. Dus zet de data alvast in je
agenda.
Na de meivakantie ontvangen de kinderen een
brief met alle informatie en inschrijfmomenten.

Glow workshop – CJG
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de workshop Glow van het
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
We hebben inmiddels een paar aanmeldingen ontvangen, maar er is nog voldoende
plaats. De kinderen kunnen nog in de vakantie aangemeld worden, op maandag 6 mei
wordt er een definitieve indeling gemaakt. Voor de zekerheid zal ik de folder nogmaals
aan de nieuwsbrief toevoegen in de mail.

Zo, dit was een nieuwsbrief boordevol informatie. Het team van de Burchtgaarde wenst
iedereen fijne Paasdagen toe en natuurlijk een hele prettige vakantie! Lekker uitrusten,
genieten van elkaar en het weer, dan zien we jullie allemaal weer op maandag 6 mei!

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 10 mei aanstaande.

