Nieuwsbrief 18 – 2018/2019
Beste jongens en meisjes, beste ouders,
Deze nieuwsbrief wil ik beginnen met geven van een compliment aan de leerlingen van groep 8.
Zij hebben de afgelopen tijd hard gewerkt om een mooi resultaat te scoren op de CITOeindtoets en dat is ze prima gelukt. De groep heeft een totaalscore van 537,3 behaald en dat is
ruim boven de ondergrens. Dat betekent dat de school een voldoende scoort voor de Inspectie
van het Onderwijs. En daar zijn we uiteraard blij mee. Jongens en meisjes van groep 8: dankjewel
voor jullie inzet!
Enkele korte mededelingen:
De afgelopen tijd hebben we in de groepen 3 t/m 8 twee methodieken uitgeprobeerd voor
integratie van de zaakvakken (aardrijkskunde-geschiedenis-natuurkunde en biologie). Dat waren
Blink! en Topondernemers. Het team heeft unaniem gekozen om in het nieuwe schooljaar te
gaan starten met Blink! Daarbij hoort eigenlijk dat het aantal Chromebooks die de kinderen
gebruiken moet worden uitgebreid. Dat is gelukt en vanaf volgende week zullen we er op school
25 Chromebooks bij hebben. In totaal komen we dan uit op 56 Chromebooks voor de kinderen.
Wat betekent dat we met twee groepen tegelijkertijd aan de slag kunnen in de digitale wereld.
En dat is dus goed nieuws!
Volgende week zijn er twee mooie evenementen. Allereerst van maandag tot en met donderdag
de avondvierdaagse, waar veel van onze kinderen met hun ouders aan deelnemen. En natuurlijk
op vrijdag 24 mei onze sportdag op het terrein van Sprint. We zijn nog dringend op zoek naar
hulpouders die ons die dag kunnen ondersteunen.
In de volgende nieuwsbrief op 7 juni zal ik meer bekend maken over het aantal groepen in het
volgende schooljaar. En ook over het definitieve moment van plaatsing van ons nieuwe
speeltoestel : De Yalp Memo.
Dat was het voor deze keer, groeten namens het gehele team en tot de volgende nieuwsbrief
op 7 juni.
Meneer Johan Traa

Cruyff courts
Hallo allemaal,
Woensdag 17 april was er een voetbaltoernooi Cruyff courts van Breda actief. 7 meiden uit
groep 7 deden mee: Renske, Juul, Maya, Lotte, Abby en Nienke.
Toen we aankwamen
konden we nog een
beetje met elkaar
inspelen. We hebben 5
wedstrijdjes gespeeld,
elk van acht minuten. Er
waren ook na het
eerste wedstrijdje
freestyle voetballers die
ons allerlei trucs lieten
zien. Ze deden ook een
panah wedstrijdje met
een paar spelers. Dat
betekent dat je als
eerste de bal door de
benen van de ander moet schieten.
We zijn geen kampioen geworden maar we hebben wel een prijs gewonnen genaamd de
respect award. De prijs is dat we een rondleiding door het N.A.C. stadion krijgen.
We waren allemaal heel blij.

Nieuws uit groep 8

Wij hebben in groep 8 onze cito gehad en we vonden het best spannend. Het is door
iedereen heel goed gemaakt iedereen heeft zijn score verbeterd! We zijn er blij mee en
we gaan ons nu voorbereiden voor de musical en als we dat achter de rug hebben gaan
we nog op kamp!
Sportdag vrijdag 24 mei aanstaande
Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar ouders die volgende week vrijdag bij de sportdag
kunnen helpen.
Heb je je nog niet opgegeven en zou je het leuk vinden om te helpen, geef het dan zo snel
mogelijk door aan de leerkracht van de groep van uw kind.

Belangrijk nieuws: de Burchtgaardedag 2019 komt er aan!
Op 19 april hebben we het al aangekondigd, de Burchtgaardedag komt er weer aan. Want waar is
dat feestje, hier is dat feestje!! Het feestje is op vrijdag 28 juni 2019.
Het thema is onthuld en dit jaar is het Ongekend Talent. In de komende weken zullen jullie hier
meer over gaan horen. Tip: houd je ogen open in de aula!
Een passend motto bij het thema dit jaar is het motto van Pipi Langkous: Ik heb het nog nooit
gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.
Wij zijn samen met het team gestart met de voorbereidingen voor de activiteiten overdag en voor
de BBQ en activiteiten in de avond. Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar ouders die ons willen
helpen tijdens deze dag en deze avond. Uiteraard zijn jullie van harte welkom in de avond om lekker
mee te BBQ-en of om alleen gezellig een drankje te komen drinken. Daarvoor zijn de volgende data
belangrijk:
Zet ze alvast in uw agenda:
•
•

Maandag 27 mei 2019 krijgen alle kinderen twee brieven mee naar huis. Hierin staat allerlei
informatie over de het dagprogramma en de aansluitende BBQ.
Er zijn dit jaar 3 momenten waarop het mogelijk is om in te schrijven voor de BBQ en als
hulpouder:
o Maandag 03 juni 2019 vanaf 19.00 tot 20.00 uur;
o Dinsdag 04 juni 2019 vanaf 15.30 tot 16.00 uur;
o Vrijdag 07 juni 2019 vanaf 15.30 tot 16.00 uur;
o Op die momenten is er ook de mogelijkheid om GEPAST te betalen voor de BBQ.

Wil je ons helpen in de voorbereidingen? Dat kan ook! Spreek ons aan bij de poort, stuur een
berichtje of mail ons: kbsdeburchtgaarde_oudervereniging@inos.nl. Wij nemen dan contact met je
op.
Laten we er samen (ouders, team Burchtgaarde en ouderraad) weer een leuke dag voor onze
kinderen van maken!
Tot snel!
Groetjes
De ouderraad

Ben jij die betrokken, enthousiaste ouder die wij zoeken?
Dan kunt U zich nog kandidaat stellen voor de oudergeleding van 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 erin 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 opfrisbijeenkomsten 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.
Opgeven kan nog tot en met woensdag 22 mei tot 16.00 uur door middel van een mail te
sturen naar Gertrud.buchrnhornen@inos.nl
Namens de verkiezingscommissie.

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 31 mei aanstaande.

Thema avond; Omdat ik het zeg!?

Opvoeden, we weten het wel…dat betekent consequent zĳn, positief
gedrag belonen, grenzen stellen, en vaak lukt dat ook heel aardig.
En toch…soms knaagt het als je opeens toch gaat schreeuwen naar
je kind, je ongeduldig wordt en je even niet weet wat je met je kind
aan moet. En daar heb je echt geen lastige kinderen voor nodig! Je
denkt bĳ jezelf: dit kan toch anders?
Onderwerp: Regels en grenzen
Datum: 12-6-2019
Tijd: 19.30 – 21.00
Plaats: Burchtgaarde
Aanmelden: vóór donderdag 6 juni
@lesley.feskens@cjgbreda.nl

