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

Nieuwsbrief
25-02-2019

Kattebelletje





21 januari t/m 8 februari Cito-periode groep 8!!
28 januari t/ 13 februari Cito-toetsen
14 t/m 15 februari studiedagen: de kinderen hebben vrij
6 februari OPEN DAG

Welkom
We heten Féija van Alphen van harte welkom en veel plezier bij ons op school!!

Uitnodiging van oud-directeur Frans Larooi
Beste ouders,
Na een, voor mij, hectische tijd en een plotseling vertrek wil ik de periode op de Burijn met u
afsluiten. Graag wil ik u persoonlijk meenemen in de reden van mijn vertrek en afscheid van u
nemen. Ik heb 2 jaar met veel inzet en vooral met veel plezier op de Burijn mogen werken en altijd
een heel prettig contact met u als ouder gehad. Vrijdag 1 februari 14:00 uur wil ik mijn vertrek graag
toelichten en zal ik op de burijn aanwezig zijn. Ik hoop u hier te kunnen spreken en mocht dit niet zo
zijn dan wens ik u en uw kinderen nog een hele fijne tijd op de Burijn en in de toekomst.
Hartelijke groet,
Frans Larooi
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Open dag
Op woensdag 6 februari is de landelijke open dag voor alle
basisscholen.
U bent van harte welkom om op deze dag van 8.30 tot 11.30 uur
te komen kijken.
U als ouder van school bent welkom, maar ook ouders die nog op
zoek zijn naar een basisschool. Kent u nog iemand?
Neem die dan gerust mee of breng ze op de hoogte van onze open
dag! Tot dan!

Onderwijskundig nieuws
Leerlingenraad
Na een spannende stemming zijn er uit de groepen 5,6,7 en 8, acht leerlingen gekozen om mee te
praten, te denken, te overleggen en te beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt.
Natuurlijk zijn álle leerlingen heel belangrijk en kunnen zijn ook hun mening of
idee doorgeven.
Vrijdag 11 januari heeft de eerste vergadering van de leerlingenraad
plaatsgevonden.

In de eerste vergadering is het volgende aanbod gekomen;








De leerlingen hebben zichzelf voorgesteld en ze hebben aangeven waarom zij hebben
gesolliciteerd op een plekje.
We hebben onze verwachtingen naar elkaar uitgesproken.
De leerlingen hebben bedacht om een stukje te schrijven voor deze nieuwsbrief om zich voor
te stellen aan de ouders.
Er wordt een ideeën- bus gemaakt, voor alle ideeën die binnenkomen. Deze krijgt een
centraal plekje in de hal bij de hoofdingang.
Er komen promotie ochtenden, zodat ook de ouders kennis kunnen maken met de leerlingen
van de leerlingenraad en eventuele ideeën kunnen doorgeven.
In elke nieuwsbrief zullen de leerlingen jullie op de hoogte houden over hun plannen,
vergaderdata en promotie ochtenden.
De volgende vergaderdata zijn besproken; vrijdag 25 januari en vrijdag 1 februari.
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Even voorstellen…………….
Hoi ik ben Damian en zit in groep 7. Mijn hobby’s zijn voetballen en gamen. Ik wilde in de
leerlingenraad omdat ik graag de school wil helpen om goede ideeën te bedenken. Mijn sterke
punten zijn leiderschap en goede ideeën bedenken.
Ik ben Dewi en ik ben 8 jaar. Ik hou van dansen en knutselen. Ik wil in de leerlingenraad omdat: ik
veel ideeën heb en ik kan goed samenwerken. Groetjes Dewi.
Hoi ik ben Jort Weijers, 11 jaar en ik zit in groep 8 en ik hou van handballen, gamen en voetballen. Ik
vind het leuk om in de leerlingenraad te zitten. Ik ben uit vier kinderen gekozen. Later wil ik
bouwvakker of loodgieter worden. Ik wilde in de leerlingenraad, omdat ik wat leuks wil doen voor
de school en de buitenschoolse activiteiten regelen. Ik vind het ook heel leuk om dingen voor school
te doen zoals een leuker schoolplein en leukere leesboeken voor de boekenkast.
Hoi ik ben Lincey. Ik ben 9 jaar en ik zit in groep 6. Mijn hobby’s zijn dansen, knutselen en tekenen.
Ik ben Melanie en ik ben 9 jaar oud, mijn hobby’s zijn dansen en gamen. Ik wil in de leerlingenraad
omdat: ik veel ideeën heb en ik wil de ideeën van de kinderen waarmaken. Maar soms lukt het niet
maar we doen ons best. Heb jij een idee schrijf het op en lever het in bij de stembus en wij kijken
wat wij waar kunnen maken, dus bedenk goede ideeën.
Ik ben Sjors en ik zit in groep 7 en ik ben 10 jaar. Ik wil in de leerlingenraad omdat ik sommige
dingen wil verbeteren en graag mee wil denken. En dit is gelukt, want ik zit in de leerlingenraad.
Doeg!
Ik ben Stijn. Ik ben 9 jaar en ik hou van voetbal en gamen en dan vooral Fortnite. Ik vind het leuk om
in de leerlingenraad te zitten. Ik had best weinig kans want er deden er 9 mee. Ik wil in de
leerlingenraad omdat ik de school beter wil maken, zoals het schoolplein en leukere leesboeken.
Ik ben Ysabelle en ik ben 11 jaar oud. Mijn hobby’s zijn tennissen, tekenen en verhalen schrijven. Ik
wil in de leerlingenraad, omdat ik dan mijn ideeën kan
vertellen en ze misschien kan uitvoeren en ik wil meer doen
met de meningen van andere kinderen van de school. Doei
doei

Van links naar rechts…Ysabelle, Melanie, Jort, Sjors, Lincey, Damian en Stijn.

Nieuwsbrief
25-02-2019

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

Sparen voor een blindengeleidehond
Wie wil er plastic doppen sparen om een blindengeleidehond te kopen?
Wat moet je doen...?
Je zamelt schone doppen in en brengt ze naar de Burijn. Daar staat,
tegenover het keukentje, een grote doos waar ze in kunnen.
Vervolgens nemen Tessa en Tyler uit groep 8 ze mee naar het
Ambacht(buurthuis). Daar worden ze opgehaald en naar een fabriek
gebracht die er geld voor geeft. Per kilo(400 dopjes) krijg je 0,22.
Voor een blindengeleidehond zijn ongeveer 68.000 doppen nodig!
Welke doppen zijn geschikt: wasproducten, choco, pindakaas,
deodorant, shampoo, fruitsap, zuivel, mineraal-en spuitwater,
frisdrank etc. U spaart toch ook mee?

Schooljudo
De kinderen uit groep 3, 3/4 en 5 zijn gestart met het project
‘schooljudo’. Een project waarin de leerlingen kennismaken met
judo. Tijdens de vier lessen komen ook weerbaarheid, sociale
vaardigheden en respect naar voren. Met deze onderwerpen gaan de
kinderen in de klas nog even door. Afgelopen vrijdag zijn de lessen
van start gegaan. Niet alleen de kinderen maar ook Meester Pim en
Judojuf Jerri zijn zeer te spreken over het verloop van de ochtend.
Gelukkig staan er nog 3 lessen op het programma. Check voor meer
info over schooljudo: https://schooljudo.nl/

Het team van de Burijn wenst u een fijn weekend

