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Kattebelletje




Maanden september en oktober ouder/kind gesprekken
26 sept. info avond gr. 8, 19.00 uur
3 okt. info avond groepen 5 en 6, 19.00 uur

Welkom
We verwelkomen Fajah Lubach bij ons op school en wensen haar veel
plezier.
Onderwijskundig nieuws: gymmen, Kinderboekenweek, vertrouwenspersoon
Berichtje uit de gymzaal
We zijn het schooljaar goed gestart in de gymzaal. Dit jaar verzorg ik voor de groepen 3 t/m 8 twee
keer in de week een les bewegingsonderwijs. De eerste les is hoofdzakelijk een spelles en de tweede
een les waarin de kernactiviteiten van bewegingsonderwijs aan bod komen. Het aanbod is zeer
gevarieerd en ieder bewegingsthema komt ruimschoots in het curriculum voor.
Voor de kleuterklassen verzorg ik (minimaal) eens in de week een les. De
tweede les krijgen de kinderen aangeboden van de groepsleerkracht.
 Wilt u even goed aan de gymkleding denken? Dit betreft de
kinderen van de groepen 3 t/m 8. Kleuters gymmen op blote
voeten en in hun ondergoed.
Voor vragen over bewegingsonderwijs kunt u mij altijd even aanschieten.
Kinderboekenweek
Het is bijna zo ver!
Op maandag 1 oktober starten wij de Kinderboekenweek.
We beginnen op het schoolplein om 8.30 met een mooie opening.
Deze twee weken werken we in de groepen rond het thema "vriendschap". In
elke groep worden er bijbehorende activiteiten gedaan.
Op vrijdag 12 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een
boekenmarkt. U bent van harte welkom van 13.00-13.45. De kinderen mogen in
de klas hun oude boeken verkopen van thuis. U mag ze zelf met uw kind prijzen.
Graag prijsjes tussen de 0,50 en 2,- zodat iedereen wat leuks kan kopen. Het
geld is voor u en uw kind, zodat jullie zelf weer leuke boeken kunnen kopen :).
Als u zelf boeken wilt kopen met uw kind, zorg dan dat u wat geld op zak heeft.
De kinderen t/m groep 3 doen dit samen met een ouder/ verzorger. Mocht uw kind boeken willen
verkopen, zou u dan ook een kleedje willen meegeven?
Met vriendelijke groet,
De Kinderboekenweek-commissie
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Vertrouwenspersoon en pestcoördinator
Het kan iedereen overkomen; er gebeurt iets op school waar je je onprettig of onzeker over voelt. Je
vraagt je af wat je ermee moet. Je ziet bijvoorbeeld dat een schoolmedewerker, leerling of ouder
iets doet wat niet door de beugel kan of je wordt geconfronteerd met
ongewenst gedrag. Ook kan een samenwerkingsprobleem of een
meningsverschil met school je behoorlijk parten spelen en heb je een
klankbord of uitlaatklep nodig. Vaak helpt het om daar met de betrokkenen
zelf over te praten. Maar soms wil je dat niet of kan dat niet. Misschien heb
je dat al geprobeerd of ben je bang voor de reacties. In die gevallen kun je
een beroep doen op de interne vertrouwenspersoon of een externe
vertrouwenspersoon. Bij de interne vertrouwenspersoon of een externe
vertrouwenspersoon kun je terecht met meldingen, klachten, vragen,
problemen of twijfels met betrekking tot integriteit of ongewenst gedrag. Maar ook knelpunten en
kwesties die betrekking hebben op samenwerking en/of communicatie kun je hier kwijt.
De interne vertrouwenspersoon is beschikbaar als klankbord, adviseur. Zij luistert naar je en neemt
je verhaal serieus. De interne contactpersoon denkt met je mee en kan je ondersteunen bij het
bepalen van eventuele vervolgstappen.
j.smolenaars@saks.nl
Kaasmarkt in De Mare
Op woensdag 12 september deden er acht kinderen uit de groepen 6 en 7 mee aan de
kaasdragerwedstrijd in de Mare. De kinderen hebben goed hun best gedaan en tegen elkaar
gestreden. De Burijn was de enige school die mee deed, maar dat maakte voor de kinderen niet uit.
Ze hebben genoten! Ook wonnen de beide groepen een prijs, een uitje naar een kaasboerderij!
Goed gedaan kanjers!

De buis
Op de speelplaats staat een grote buis die een nieuw verfje nodig heeft.
Wie van de ouders zou dit voor ons willen doen?
Het mag 1 kleur zijn. Niet moeilijk dus! En het kan gewoon onder schooltijd.
Denkt u dit is wat voor mij, geeft u het dan door aan Mireille.
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Workshop kinder EHBO
De workshop eerste hulp aan kinderen is geschikt voor iedereen die met kinderen in zijn
werksituatie, thuis of omgeving te maken heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ouders, opa/oma,
oppas, leerkrachten en leidsters in een kinderdagverblijf of opvang.
Door de workshop eerste hulp aan kinderen te volgen, leert u ziektebeelden te herkennen en hoe te
handelen in geval van lichamelijk letsel.
De workshop duurt 3 uur en zal plaatsvinden bij een aanmelding van minimaal 12 personen.
De kosten van deze workshop bedragen: € 25,- per persoon. Na afloop krijgen de deelnemers het
certificaat “workshop eerste hulp aan kinderen” . In de bijlage ziet u welke punten er aan de orde
komen.
Data workshop:
woensdag 17 oktober 2018 19:00-22:00 uur
Locatie: KBS De Burijn
U kunt zich op de volgende manier aanmelden:
U gaat naar www.bhvinc.nl/shop en dan naar (Bestel hier onze workshops eerste hulp aan
kinderen) Vervolgens gaat u naar de desbetreffende workshop en klikt u op “add to cart”
Daarna naar “doorgaan naar afrekenen”. Hierna kunt u uw gegevens invullen en afrekenen.
Indien de workshop geen doorgang zal vinden door te weinig aanmeldingen zal het door u
overgemaakte bedrag gerestitueerd worden. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar
info@bhvinc.nl of bellen naar 06-48155285
Fruitdagen
Op de woensdag en de donderdag is het fruitdag op school. We
willen het gezond eten stimuleren en verwachten dan ook dat alle
kinderen een stuk fruit of groente mee heeft op die dagen. Als dit niet
het geval is, dan delen we het fruit met elkaar en gaat de koek weer
mee naar huis.
digiDuif
Bijna iedereen heeft een Digiduif- account aangemaakt. Dit maakt de communicatie tussen school
en ouders gemakkelijker. Heeft u er nog niet een? Kom dan gerust bij Mireille langs.
Welke gegevens van digiDuif worden getoond en aan wie?
BELANGRIJK UITGANGSPUNT: U bepaalt zelf welke gegevens getoond
worden! Op ieder gewenst moment kunt u dit aan/uit zetten.
Wijzigingen worden direct doorgevoerd! Door het aanvinken van de
vakjes voor uw gegevens bepaalt u dat deze informatie onder Contacten
of in de youConnect app getoond mogen worden aan andere gebruikers
in de groep(en) van de betreffende connectie.
Voorbeeld: uw kind zit in groep 3 en u vinkt aan dat voor deze connectie uw adres en e-mailadres
getoond mogen worden. Andere ouders uit groep 3 zien nu alleen uw adres en e-mailadres in hun
contactenoverzicht; de andere gegevens zijn wel zichtbaar voor de school, maar niet voor anderen!
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Klasbord
In de afgelopen weken heeft u vast een inlogcode van de ‘Klasbord’-app ontvangen.
Klasbord wordt op school voornamelijk gebruikt om te delen wat er in de klassen
gebeurt, maar ook om hulp te vragen of om spulletjes te vragen aan ouders en
verzorgers. Sommige leerkrachten gebruiken de app heel intensief en een ander zet
Klasbord minder in. Dit kan dus verschillen per leerkracht. De bedoeling is dat u
berichten of foto’s krijgt uit de groep van uw kind. Soms kunt u reageren en soms niet. We willen u
vragen om dit verder niet als communicatiemiddel met de leerkracht te gebruiken voor bepaalde
vragen. Elke dag is de leerkracht van uw kind via school bereikbaar, voor iets kleins om half 9 en
voor andere vragen na half 3.
Campina schoolmelk
Het schoolmelk in de lunchpauze is erg in trek en loopt super. Mocht u nog
interesse hebben dan kunt u zich altijd nog opgeven hiervoor via
www.schoolmelk.nl
Het gebeurt wel dat kinderen ziek zijn en dan geen schoolmelk nuttigen. Wilt
u als ouder dan zelf de schoolmelk ophalen in die week? Anders blijven wij
met melk over en dat is zonde.
Het is fijn als u daar zelf aan denkt.

Het team van de
Burijn wenst u een fijn
weekend!

