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Kattebelletje








Maanden september en oktober ouder/kind gesprekken
11 sept. info avond gr.4
12 sept. info avond gr. 3/4
18 sept. info avond groepen 1-2 en 7
19 sept. info avond gr. 3
26 sept. info avond gr. 8
3 okt. info avond groepen 5 en 6

Welkom
We verwelkomen Jenthe Snijders, Jesse en Anouk Boon, Vienna Visser, Quinty Heijligers, Jayson
Winder, Tim Hoogeland, Noa Ranzijn, Jesiah Groot, Amélie Verkruijsse en Tess de Raadt bij ons op
school en wensen ze veel plezier.
Start nieuwe schooljaar
Na een welverdiende vakantie met prachtig weer kwamen de kinderen vol
enthousiasme weer naar school. Niet alleen de kinderen, maar ook de
leerkrachten hebben weer zin in het nieuwe schooljaar. We gaan er samen
een leerzaam en fantastisch jaar van maken. En natuurlijk met alle ouders.
Onderwijskundig nieuws: personeel, logopedie, informatie avonden, ouder/kind gesprek
Juf Margriet
Juf Margriet heeft de Burijn verlaten en gaat een nieuwe uitdaging aan op een school in Zaandam. We
wensen haar daar heel veel succes mee! Tijdelijk neemt Mireille de taken voor juf Margriet waar en voor IB
zaken kunt u dus bij haar terecht. Juf Amber neemt tijdelijk de lesgevende taken in groep 4 over.
Hieronder volgt een berichtje van juf Margriet.
‘Beste ouders en kinderen,
Met ingang van dit schooljaar ben ik met een andere baan begonnen. Sommige ouders met wie ik veel
contact heb gehad na terugkeer van mijn zwangerschapsverlof heb ik hierover al persoonlijk ingelicht, maar
bij deze wil ik alle ouders en kinderen van de Burijn bedanken voor de samenwerking en de fijne tijd die ik op
de Burijn heb gehad. In al die jaren heb ik veel geleerd en ik neem heel veel mooie herinneringen mee! Ik wens
u het allerbeste en bovenal een fijne schoolcarrière voor uw kind.
Hartelijke groeten van Margriet’

Logopedie op school
Zoals u al eerder in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen ben ik de nieuwe
logopediste. Ik ben iedere dinsdag aanwezig. Aanstaande dinsdag
(11 september) organiseer ik een inloop spreekuur tussen 11.00u en
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12.00u zodat u langs kunt komen met vragen. Mocht dit niet uitkomen, dan kunt u mij ook altijd een
mailtje sturen: jannekeg@depraatmaatgroep.nl.

Informatie avonden
De informatie avonden starten allemaal om 19.00 uur. Bij de informatie avond van groep 8 willen
we graag dat ook de kinderen erbij aanwezig zijn, toch spannend zo een laatste jaar en wat kunnen
ze allemaal verwachten? De leerkrachten zullen iets vertellen over hoe de gang van zaken is op
school en in de groep zelf. En u kunt als ouder natuurlijk ook uw vragen stellen, wilt u erop letten
dat het geen vragen zijn gericht op een kind.

Ouder/kind gesprekken
In de komende periode tot de herfstvakantie gaan we net als vorig jaar ouder/kind
gesprekken houden. U krijgt hier nog informatie over en een uitnodiging om een
tijd in te plannen via digiDuif.
De gesprekken zijn samen met de kinderen, omdat alles wat op school gebeurt hen
aangaat. En we willen, dat kinderen bewust zijn van hun leerproces.
Wie ben je en wat wil je leren. En hoe wil je je doel bereiken.
Het gesprek bereidt u thuis voor met uw kind.

Fruitdagen op woensdag en donderdag
We willen de kinderen stimuleren om zo vaak mogelijk fruit te eten.
In ieder geval op twee vaste dagen.
Op woensdag en donderdag verwachten we dat de kinderen tijdens
de kleine pauze van 10 uur een stuk fruit kunnen eten.
Komkommer, wortel, paprika etc. is ook prima. Dat wordt smullen!!!
Verkeer rondom school
De scholen zijn weer begonnen en dat merken ook de buurt bewoners. We willen u vragen om de
kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te brengen. Komt u toch met de auto
wilt u de auto dan parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken en niet langs het gras bij de
gymzaal, in de bochten, bij het hek van de Kiddies of bij buurtbewoners voor de deur? Er zijn genoeg
parkeervakken in de wijk om te parkeren, soms moet u dan een klein
stukje lopen. Met het slechte weer van deze week merkten we dat er
auto’s zo stonden dat zich er veel gevaarlijke situaties voor deden. En
als het dan ook nog hard regent is het zicht ook een stuk minder! En
we willen allemaal de veiligheid van de kinderen waarborgen.
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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
Naschoolse activiteiten
Othello
Dinsdag 11 september starten de Othello lessen weer. Overdag zijn de heren eerst in de
groepen 4 t/m 8 om les te geven over Othello. Uit school van 16.00 tot 17.00 uur zijn er dan
wekelijks weer Othello lessen in de aula van de Burijn.
Muziek op school voor kleuters
Op dinsdag 18 september start er om 14.15 uur in de kleuterspeelzaal de BSO cursus Kleuter en
Muziek.
In acht lessen gaat juf Claudia met de kleuters de herfst beleven, huppelen, dansen en muziek
maken op verschillende instrumenten, zoals klokkenspel, boomwhackers en
ritme-instrumenten.
Start Dinsdag 18 september 14.15 uur- 15.00 uur
Kosten € 40,De cursus gaat door met minimaal 6 aanmeldingen.
Kinderen die op dinsdag bij Kiddies zijn, kunnen prima meedoen met de
cursus, ze worden na afloop weer naar Kiddies teruggebracht.
Meer info en aanmelden: info@claudiaveenstra.nl
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Kaasmarkt in De Mare
Op woensdag 12 september wordt er, door de gemeente Alkmaar, van 14.30 tot 17.00 uur een
kaasmarkt georganiseerd in winkelcentrum De Mare. Ook zijn er de kinderkaasdragersspelen voor
de kinderen vanuit scholen. Dit is voor de kinderen van de groepen 6 en 7, per klas mogen er 2
teams van 2 kinderen mee doen en die hebben we ook! De kinderen kunnen
er een kaas gerelateerd uitje voor de hele klas mee winnen! Nu is deze
activiteit buiten schooltijd en zou het erg fijn zijn als er ouders zijn die willen
helpen met de begeleiding van de groepjes kinderen die er eventueel zijn. Dit
kunt u bij de leerkracht doorgeven.
Alkmaars Talent
Kun jij goed zingen, dansen, muziek maken, jongleren of rappen of heb je misschien wel een ander
talent?
Doe dan mee aan Alkmaars Talent 2018!
Of je nu ervaring hebt of nog nooit op een podium hebt gestaan, dat maakt niks uit. Dit is je kans om
te laten zien wat je kunt en wie weet kom je wel verder dan je denkt!
Alkmaars Talent is voor kinderen van 6 t/m 18 jaar uit Alkmaar en omstreken. Aanmelden kan tot 1
oktober via www.alkmaarstalent.nl. De voorrondes vinden plaats op 13 en 14 oktober in de zaal
van het Mare Nostrum/Dalton College in Alkmaar.

Het team van de Burijn wenst u een fijn weekend!

