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Kattebelletje




Maandagavond 17 december: Kerst-in van 18.20-19.30 uur. Hierover ontvangt u apart bericht.
Donderdag 20 december Kerstviering. Hierover ontvangt u apart bericht.
Vrijdag 21 december: opruimen van de kerstspullen/versiering

Onderwijskundig nieuws:
 Terugkoppeling studiedagen
Vorige week maandag en dinsdag hebben wij twee leerzame studiedagen gehad die in het teken
stonden van het functiehuis van de Burijn. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over de
verschillende functies die er zijn in de school.
We hebben werkgroepen in het leven geroepen waarin we inhoudelijk met elkaar over de
ontwikkelingen op de Burijn kunnen praten en de voortgang in de gaten houden.
De collega’s zijn verdeeld in verschillende werkgroepen en deze werkgroepen richten zich op de
volgende thema’s:
- Lezen
- Taal
- Rekenen
- Zorg/ gedrag
- Thema’s
We hebben nagedacht en gesproken over de visie van de Burijn.
Wij zijn gezamenlijk tot de volgende drie pijlers gekomen:
Burijn staat voor:
- (Ver)binden
- Samen sterk
- Nu en de toekomst
In de komende periode zullen wij deze drie pijlers steeds meer vorm gaan geven zodat onze visie
meer gaat leven en zichtbaarder gaat worden.
Wij zijn blij met deze professionele ontwikkelingen binnen de school.
 Vacature groep 6
We zijn volop aan het werven voor een nieuwe leerkracht voor onze groep 6. Op
donderdag 13 december zullen de sollicitatiegesprekken gaan plaatsvinden. Wij
zijn erg benieuwd. Zodra wij meer weten, stellen we u op de hoogte.
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 Leerlingenraad
In januari gaan wij op de Burijn starten met een leerlingenraad.
Leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen gekozen worden voor de
leerlingenraad om mee te praten, te denken, overleggen en
beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt.
Vrijdag 14 december krijgen de leerlingen hier meer
informatie over en kunnen ze gaan solliciteren naar een plekje
in de leerlingenraad.
In de gang komt een stembus te staan voor alle ingezonden
brieven.
In de volgende nieuwsbrief zal er nieuwe informatie komen te staan over het vervolg.
 Nieuws uit groep 1-2C
De kinderen uit groep 1-2C hebben dieren die ze geknutseld
hadden tijdens het thema ‘huisdieren” verkocht en er een mooi
bedrag mee opgehaald. Dit bedrag was bedoeld voor het
dierenasiel.
Afgelopen woensdag werd de cheque overhandigd en natuurlijk
ook een paar heerlijke kattenbrokken.
Wat waren de kinderen trots op hun werk en de opbrengst. Ze
waren zeer betrokken!!
Ouders, bedankt voor jullie gift. Ook namens de katten.

Sinterklaasviering
Ook dit jaar kwam Sinterklaas met drie Pieten een bezoek brengen aan de Burijn. We hebben
genoten van optredens van verschillende groepen en de Sint en zijn Pieten waren ook blij verrast.
Daarna ging iedereen naar de klassen. Sinterklaas bezocht de groepen 1-2 , 3, 4 en 5 in de speelzaal
apart. Waar liedjes werden gezongen, dansjes werden gedaan en verhaaltjes werden voorgelezen.
In de groepen 6-7-8 waren surprises gemaakt en kwam Sinterklaas ook even kijken.
Bedankt allemaal, het was weer super!
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Kerstsfeer
Na de Sinterklaas is op vrijdag de school prachtig versierd door een
grote groep ouders. De kinderen genieten er van en natuurlijk ook de
leerkrachten. Bedankt ouders, voor de geweldige inzet!!!

Kerstmarkt groep 8
Tijdens de kerst-in gaan wij {groep 8} een kerstmarkt houden.
Wij verkopen dan onze zelf gemaakte knutsels.
Wij hebben de spullen voor de knutsels van de opbrengst van de tulpen
gekocht.
De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar het kamp om leuke dingen
van te doen.
Wij hopen dat u naar de kerstmarkt komt.
Groetjes groep 8

HULP GEVRAAGD: Opruimen kerstspullen
Op vrijdag 21 december vanaf 8.30 uur moet alles ook weer opgeruimd en gestoft
worden.
Ook daarbij zijn wij blij met uw hulp, want dat kunnen wij beslist niet alleen.
Komt u ook dan helpen? Dat zou super zijn. Vele handen maken licht werk!!!!
Geeft u dit door aan de leerkracht?

Naschoolse activiteiten: Othello
 Lessen
Zo’n 20 leerlingen doen alweer vanaf het begin
van het schooljaar mee met de Othello lessen op
dinsdag van 16:00-17:00 uur. Elke les wordt er
uitleg gegeven, een aantal oefeningen gedaan en
een potje gespeeld tegen een andere leerling.
Wilt uw zoon/dochter ook meedoen? Dat kan
altijd. Kom gerust langs.
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Toernooien

18 december vanaf 14:15 is het 24e Burijn Othello Open. Iedereen die de spelregels kent mag
meedoen. Dus ook vriendjes en vriendinnetjes, vaders en moeders, broertjes en zusjes, opa’s en
oma’s. Graag zien we meer ouders die het durven opnemen tegen de kinderen! Iedere deelnemer
speelt 5 ronden. Niemand valt af. Voor drinken en een
verantwoorde snack wordt gezorgd.
5 januari vanaf 10:00 tot 18:00 is het 92e Nederlandse Othello
Open. Dit toernooi wordt gehouden in Wijkcentrum Mare
Nostrum op de Arubastraat 2 in Alkmaar. Zie www.othello.nl of
https://www.facebook.com/events/2290497641191822 voor
meer informatie. Burijn spelers zijn van harte uitgenodigd, maar
we verwachten wel dat er een volwassene meekomt en bij
voorkeur ook meedoet. Graag inschrijven via FaceBook (“gaat”)
of via jan.de.graaf@othello.nl.


Thuis oefenen

Othello bord lenen. Wordt er thuis af en toe een potje geoefend? Zolang een leerling op Othello-les
zit, mag een Othello bord geleend worden!
Othello Quest / Reversi Wars. Op een mobiel of tablet kan je heel goed en snel (10 minuten) een
potje oefenen op een app die Othello Quest (op Android) of Reversi Wars (op IOS) heet. Duizenden
echte spelers van alle niveaus Maak een account aan, kies een herkenbare naam en noteer je
wachtwoord (dat wordt gegenereerd). Veel oefen plezier!

Het team van de Burijn wenst u een fijn weekend!

