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Kattebelletje







22 t/m 26 oktober vrij i.v.m. herfstvakantie
Woensdag 31 oktober luizencontrole
Vrijdag 2 november speelgoeddag groepen 1-2
Vrijdag 9 november Nationaal Schoolontbijt
Vrijdag 9 november: Sint Maarten op school
Vanaf 12 november is er weer Schoolfruit!

Welkom
We verwelkomen Anne Funcke, Elize van der Meulen en Jalou de Rover
bij ons op school en wensen ze veel plezier.
Personeel
Afscheid juf Mireille
Vrijdag 19 oktober heeft juf Mireille afscheid genomen van onze school de
Burijn.
`s Middags verzamelden we ons in de grote aula, waar we haar toezongen
en verwenden met bloemen en tekeningen. We zijn trots op haar prachtige
stap in haar carrière en persoonlijke ontwikkeling, maar laten haar met een
traan gaan en zullen haar zeker missen.
Mireille is een prachtige, gepassioneerde leerkracht met veel
leiderscapaciteiten.
En met dat laatste gaat ze nu verder op de obs De Springschans in Petten.
Voor iedereen had ze een luisterend oor, stond de deur altijd open en zocht ze overal een oplossing voor. Ze
was gewoon een beetje ‘Burijn’ en haar hele hart en ziel zit in de school.
Gelukkig blijven de kinderen van haar op onze school en zullen we haar op de speelplaats en in de school
terugzien als moeder.
Mireille, we willen je heel erg bedanken voor de mooie jaren en veel geluk wensen op je nieuwe werkplek.
Het gaat je goed en zeggen graag ‘tot ziens’.

Lieve ouders, leerlingen en collega’s,
Bedankt voor het geweldige afscheid, dit doet mij heel erg veel. Wat een warm gevoel
krijg ik hiervan. Gelukkig hoef ik de Burijn niet te missen, want ik zal nu als ouder aan
de Burijn verbonden zijn. Tot op het schoolplein!
Liefs juf Mireille
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Werkdagen directie
Na de herfstvakantie is de directie aanwezig op de volgende dagen.
Maandag en donderdag is Frans aanwezig. Op dinsdag vanaf 12.00 uur, woensdag en donderdag is
Lorian aanwezig. Op vrijdag kan je bij de eigen leerkracht terecht.
Zit je ergens mee, of wil je wat kwijt dan ben je altijd welkom.
Onderwijskundig nieuws
Tijdens de studiedag van dinsdag 9 oktober hebben de leerkrachten
presentaties gegeven over waar ze nu staan met de groep en waar ze
naartoe willen met de groep. Vervolgens zijn er doelen gesteld voor de
aankomende periode. De directie heeft het schoolontwikkelplan
gemaakt met de nieuwe speerpunten voor het komende schooljaar.
Aankomend jaar zetten we sterk in op de implementatie van
Topondernemers, het versterken van de didactiek van begrijpend lezen,
het plusaanbod vergroten, het werken met vakspecialisten en het
beleidsmatig aanbrengen van fundamenten voor sociale veiligheid en een vernieuwde
managementstructuur.
De studiemiddag op woensdag 10 oktober was SAKS breed. Hier zijn brainstormsessies geweest over
hoe we de werkdruk in het onderwijs kunnen verlagen. Zo keken we naar wat is verplicht vanuit de
wet en wat niet en is misschien overbodig. Nu is het de bedoeling dat er een plan gemaakt wordt met
het team over hoe ze de gelden voor werkdrukverlaging willen gaan inzetten.

De Jeugd- en Gezinscoach
Mijn naam is Marlinda Kleverlaan en ik ben als Jeugd-&Gezinscoach vanuit het Centrum
voor Jeugd en Gezin contactpersoon voor deze school. Samen met de ouders en school kijk
ik welke begeleiding nodig is en welke organisatie ondersteuning kan bieden (school, het
CJG, de Jeugd- en Gezinscoach, het Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs).
Als steun van een Jeugd- en Gezinscoach wenselijk is, zal ik een aanmelding bij de Jeugden Gezinscoaches verzorgen samen met de ouder(s). Meer informatie over hoe dit in zijn
werk
gaat, is te lezen in bijgevoegde folder.
http://www.cjgalkmaar.nl/images/folder_JGcoach_voor_ouders.pdf
Meer informatie over de aanmeldroute is te verkrijgen bij de Intern Begeleider van school. In de bijlage
is een flyer met meer informatie over mijn rol.

Cruyff-court 6 vs 6
En ook voor het cruyff-court toernooi, op 24-10 of 07-11 in Daalmeer, zoek ik voor het meidenteam
7/8 nog een aantal speelsters.
 Aanmelden voor bovenstaande kan z.s.m. persoonlijk bij meester Pim of anders d.m.v. een
mailtje naar p.buwalda@saks.nl

Stempelmakerstraat 20
1825 DP Alkmaar
Tel.: 072-5616433
e-mail: de.burijn@saks.nl

Nieuwsbrief
19-10-2018

Pet-event groep 8
Groep 8 is vorige week naar het PET-event in de Meent geweest en heeft hierover verslagen
geschreven.
Mijn ervaring met het Pet-Event: verslag van Giordi
Oké, we begonnen met de bus ernaar toe gaan het was een reis van ongeveer 1 kwartiertje.
Toen we daar aankwamen moesten we op een klein paadje lopen en ondertussen kwamen we een soort
paadje voor stunt BMX parcour. We gingen naar binnen in een hele grote zaal waar allemaal kleine
kraampjes stonden. We moesten op een tribune zitten en we kregen een folder en een potlood. Toen gingen
we eerst met elkaar naar een kraampje, die gingen we samen bekijken, daarna mochten doen wat we wilde!
Het eerste kraampje die we gezamenlijk hadden gedaan ging over de riolering en zo. Het eerste kraampje
waar ik heen ging was een robot bouwen! ( met Lars), we deden dat ongeveer een half uurtje.
Toen gingen we naar de volgende kraam, dat was een op afstandbestuurbare auto, maar soms werkte hij niet
helemaal… Toen vergat ik mijn potlood en folder.. Die ik later weer pakte. Toen gingen we naar een 3D
printer!. Het was best wel interessant hij vertelde over een huis dat ze in Amsterdam aan het 3D printen zijn!
Toen zij we naar een man die het over schone energie had, ook wel leuk. En toen mochten we een ijzeren buis
buigen, daar had je wel veel kracht voor nodig, hij vertelde over de bus die buiten stond dus daar ging ik heen
met Devon en Lars. We kwamen bij de bus aan en daar had je zo veel! Je kon met een VR brillen je kon met
blokjes spelen ( ik weet niet hoe dat heet) en je kon een waterleiding goed maken zodat iemand warm water
heeft. Ik begon met die waterleiding, was eigenlijk best wel ingewikkeld! Toen ik hem had opgelost ( met een
beetje hulp) ik ging toen in de rij staan voor de VR. Een beetje wachten later kwam ik aan de beurt. Het was
echt heel grappig! Daarna ging ik met Bas aan ´onze fabriek´ (die blokje dus). En toen moesten we weer terug
naar school! Dit was mijn ervaring!

PET-event: verslag van Thijmen
Toen we binnen waren gingen we eerst naar de waterzuivering.
En toen kregen we een uitleg over hoe het water gezuiverd werd. En daarna kregen we een poep
sleutelhanger. Daarna moesten we vragen beantwoorden en een kluis openen en daar zat nog een
sleutelhanger in. Toen werden we meegenomen naar een soort vrachtwagen en daar kon je allemaal dingen
met techniek dingen doen. Daar was een 3Dprinter en een spel met Bito maar die deed het niet die moest nog
opstarten. Bij de 3Dprinter was ook vet, die was een hoedje aan het maken. En er was een bovenverdieping en
daar was een elektrisch spel. In de zaal had ik ook een kistje getimmerd en een sleutelhanger gemaakt .

Schoolhandbal
Op het zonnige sportpark van Berdos in Bergen is afgelopen woensdag
het schoolhandbaltoernooi gespeeld. De Burijn werd vertegenwoordigd
door twee teams. Het team uit groep 5/6
heeft een verdienstelijke tweede plaats
behaald in de poule. Er moesten shootout's uitwijzen wie in deze poule zou
winnen en helaas voor de Burijn werd
deze reeks nipt verloren.
Het team uit groep 7/8 was erg goed op dreef en werd ongeslagen kampioen in
hun poule! Met een doelsaldo van 20 voor en 0 tegen was dit team
oppermachtig. De Burijn is apetrots op beide teams!
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Luizen
Na de herfstvakantie is er een luizencontrole. Wilt u er in de vakantie zelf ook goed op letten? Veel kammen
is een aanrader. Mochten er toch luizen zijn, wilt u dat dan melden bij de leerkracht?

Dance First
In de herfstvakantie is er twee dagen feest.
De kinderen kunnen meedoen aan streetdance, spelletjes en af en toe een frisse neus halen.
Je kunt je 1 of 2 dagen opgeven.
25 euro per dag, inclusief eten en drinken.
Dinsdag en donderdag 18 oktober 2018 9.00-14.00 uur
Gymzaal stempelmakerstraat
info@dancefirst.nl
061538855
www.dancefirst.nl

SPORTSPEKTAKEL XXL HERFSTVAKANTIE 2018
Tijdens de herfstvakantie, op donderdag 25 oktober, organiseert Alkmaar Sport een XXL Sportspektakel in De
Meent Bauerfeind. Van 10.00-16.00 uur kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar zich vermaken met diverse
sporten en spellen. Speciaal dit keer is het enorm diverse aanbod aan sportclinics, die overal in het
sportcomplex te volgen zijn. Centraal staan de grote Topsporthal én dit jaar ook de ijshal waar kinderen
kunnen rennen, springen, gllijden en gek doen. De toegang bedraagt € 3,50 bij online aanmelding vooraf en €
4,50 bij betaling aan de deur.
Op 25 oktober wordt de Topsporthal omgetoverd tot een domein waar kinderen zich kunnen uitleven op de
stormbaan en luchtkussens en waar ze worden uitgedaagd om mee te doen aan verschillende spelletjes.
Daarnaast staat een groot en divers aantal sportclinics op het programma, waarvoor je je ter plaatse kunt
aanmelden. Wederom hebben Alkmaarse verenigingen zich bereid gevonden om leuke introductielessen te
verzorgen. Alkmaar Sport maakt de komende tijd via haar Facebookpagina bekend welke sporten er allemaal
op het programma staan. Deelnemende kinderen kunnen maximaal één clinic per persoon kiezen. Het is aan
te raden om op tijd te komen, want vol = vol.

Aanmelden
De entree bedraagt € 3,50 per kind bij online voorinschrijving via de website
www.alkmaarsport.nl/sportspektakel en € 4,50 op de dag zelf aan de deur. Je kunt
ook betalen met het tegoed op je Alkmaar Pas. Begeleiders hebben gratis toegang.
Voor BSO’s (groepen vanaf 8 personen) gelden aangepaste tarieven, hierover kan
contact opgenomen worden met Tom Leering, t.leering@alkmaarsport.nl / 0641088332.
Meer informatie over het
sportspektakel: www.alkmaarsport.nl/sportspektakel.

Het team wenst u een fijne herfstvakantie!!

