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Maandag 26 en dinsdag 27 november: de kinderen zijn vrij
Woensdag 28 november: schoen zetten
Woensdag 28 november: van 8.45-9.15 uur en van 13.30-14.00 uur cadeautjes inleveren
Dinsdag 4 december: surprises mee (groepen 6 t/m 8)
Woensdag 5 december Sinterklaasviering
Kerst versieren vrijdag 7 december ( overdag)
Maandagavond 17 december: Kerst-in (nader bericht volgt)
Donderdag 20 december Kerstviering( u krijgt hier nog informatie
over)
Vrijdag 21 december: opruimen van de kerstspullen/versiering

Personeel
Juf Lionne (leerkracht groep 6) heeft aangegeven dat ze de Burijn gaat verlaten per 1 januari 2019.
Wij vinden dit enorm jammer en zullen haar kennis en kunde gaan missen. We wensen haar veel
plezier met de tijd die ze vanaf januari heeft voor haar gezin.
We gaan op zoek naar een leerkracht voor groep 6 voor drie dagen in de week die naast juf Daniëlle
O. komt te werken. Zodra wij meer weten, hoort u dat van ons.

Onderwijskundig nieuws: nieuws uit de groepen 1-2 en studiedagen
 Studiedagen 26 en 27 november
Aanstaande maandag en dinsdag staan de studiedagen in het teken van
het functiehuis van de Burijn. We gaan met elkaar in gesprek over de
verschillende functies die je hebt in school bijvoorbeeld bouwcoördinator/
rekencoördinator enz.
Vanuit hier gaan we aan de slag met het omschrijven van de taken, de rollen, de
verantwoordelijkheden en de verwachtingen. Vervolgens gaan we kijken naar wat we nog meer
nodig hebben op de Burijn.
Wij kijken erg uit naar deze inspirerende studiedagen om onze school verder te professionaliseren.
 Nieuws uit de groepen 1-2
De hele school staat in het teken van Sinterklaas en zijn Pieten. En natuurlijk in de groepen 1
en 2 zijn alle activiteiten afgestemd rond dit thema. We hebben elke dag een ’woord’ van de
dag, leren liedjes en rijmen, schrijven verlanglijstjes en pakken cadeautjes in. Ze leren op deze
manier goed te passen en meten.
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In de gang hebben ouders prachtig versierd en spelen we rollenspellen. Ook bouwen we daar een
prachtige boot met echte vlaggetjes.
Natuurlijk knutselen we boten, Pietjes, Sintjes en feestmutsen.
En sinds deze week leren de kinderen om via een QR-code een opdracht helemaal zelfstandig uit te
voeren. Ze vinden dit geweldig om te doen.
Afgelopen maandag zijn de gympieten langs geweest en woensdag de strooipieten. Het zijn drukke
en gezellige dagen.

 Nieuws uit de groepen 5 t/m 8
Dinsdag 20 november zijn we met de groepen 5 t/m 8 naar Het Mysterie van Alkmaar geweest. Wat
een prachtige voorstelling hebben we gezien. Het was ook best een beetje spannend. Er moest een
code gekraakt worden zodat de stad gered kon worden. De kinderen kenden drie liedjes, die ze uit
volle borst meezongen tijdens de voorstelling. Erg bijzonder!
Anne-Roos groep 5:
Ik vond het heel leuk. Eerst kregen we een rondleiding in de kerk. Toen gingen we op de tribune
zitten. Er kwamen liedjes, haal rustig adem is mijn lievelings en de zwerver was super grappig. Er
was ook een vloek van jaloezie. Verder was het super leuk. Einde.

Veilig….!!
De ouderraad van onze school heeft voor prachtige,
veilige verkeershesjes gezorgd. Als we met de kinderen op de fiets gaan is er nu voor een ieder een
veiligheidshesje voorzien van het Burijnlogo! Zo gaan we veilig en netjes op pad!
Dank aan de ouderraad!
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Sinterklaasviering
Er is een DigiDuif bericht naar alle ouders gegaan over de Sinterklaasviering en cadeautjes.
Voor elk kind is er een bedrag van € 7,- gereserveerd vanuit de ouderbijdrage. U
bent gevraagd om voor uw eigen kind(eren) een cadeautje te kopen voor dit
bedrag.
 Woensdag 28 november van 8.45-9.15 uur en van 13:30 tot 14:00 kunt u de
gekochte cadeautjes inleveren in de koffie kamer naast de keuken.
U krijgt dan van ons een naamsticker en het cadeautje gaat in de juiste zak. Er
zijn ouders van de ouderraad die u daarbij helpen. U krijgt meteen de € 7,- terug.



Dinsdag 4 december kunnen alle surprises van de groepen 6 t/m 8 die gemaakt
zijn in de aula neergezet worden. We maken er een mooie tentoonstelling van.
Op woensdag 5 december komt hopelijk Sinterklaas met zijn Pieten onze school
bezoeken.

We beginnen die dag in de grote gymzaal en u bent als ouder/ verzorger van harte
welkom om hier bij te zijn. Na de opening gaan alle kinderen naar hun klas en is er een
feestelijk programma die de kinderen zullen volgen.
Wat zit er dit jaar in de zak????
HELP!! Kerstversieren
Op school zijn we al druk bezig om het Kerstfeest te
organiseren. Natuurlijk willen we de school weer
prachtig versieren, maar hebben uw hulp daarbij
heel hard nodig. Vrijdag 7 december, vanaf half
negen, willen we hiermee starten. Vindt u het leuk
om ons hierbij te helpen dan kunt u zich bij de
leerkracht van uw kind aanmelden.
‘Vele handen maken licht werk!’
Daarnaast is het altijd heel gezellig.
Creagroep
Drie ouders hebben zich aangemeld om ons te helpen de school aan te kleden wanneer dit nodig is.
We denken daarbij aan de verschillende thema`s en festiviteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen,
seizoenen, etc.
We vinden dit geweldig en natuurlijk worden ze geholpen door de leden
van de ouderraad en teamleden, maar we kunnen nog veel meer hulp
gebruiken.
Vindt u het leuk om in de creagroep te komen? U kunt zich aanmelden
bij juf Marianne of de eigen leerkracht.

Nieuwsbrief
23-11-2018

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

Ouderbijdrage
We doen toch nog even een oproepje aan iedereen om zo snel mogelijk de
ouderbijdrage te betalen.
Het zijn dure maanden met al die festiviteiten die georganiseerd worden door onze
actieve ouderraad.
Van deze bijdrage bekostigen we o.a. Sinterklaas, Kerst, Carnaval, het schoolreisje en
nog veel meer. U mag de bijdrage ook contant (gepast) voldoen.
Alvast hartelijk dank!!

Het team van de Burijn wenst u een fijn weekend!

