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Kattebelletje







28 januari t/ 13 februari Cito-toetsen
21 januari t/m 8 februari Cito-periode groep 8!
14 t/m 15 februari studiedagen: de kinderen hebben vrij
18 t/ 22 februari voorjaarsvakantie: vrij
1 maart: Carnaval
11 t/m 13 februari: de gevonden voorwerpen liggen bij de hoofdingang

Welkom
We wensen Féya van Alphen, van harte welkom en veel plezier bij ons op
school!

Overgang van digiduif naar Social Schools 3.0
Op maandag 25 februari gaat onze school over van digiduif naar Social Schools.
Wilt u ervoor zorgen dat u voor die datum de app van Socials schools 3.0 op uw mobiele telefoon
heeft staan.
Uiteraard kunt u Social Schools ook gewoon openen op een computer via:
https://www.socialschools.nl/inloggen/.
Per 25-02 kunt u daar inloggen met uw oude gegevens van digiduif.
Wilt u meer weten over de voordelen van Social Schools 3.0?
Kijk dan eens op: https://www.socialschools.nl/30-voor-ouders
Let op: Na 25-02 is de app van digiduif niet meer bruikbaar. Al onze communicatie (nieuwsbrieven
etc.) gaat dan via Social Schools 3.0
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Personeel
Nicole Mooij, groep 8
Nicole heeft vorige week woensdag afscheid genomen van de Burijn. Ze heeft in 2018 kenbaar
gemaakt dat ze bij een andere stichting wil werken. Voor Nicole een hele mooie ontwikkelingsstap,
voor de Burijn een verlies. We wensen Nicole het beste toe.
Kyra is werkzaam bij de kleuters en heeft aangegeven dat zij groep 8 wil vervangen. Ze heeft een
paar weken met Nicole meegelopen om de groep beter te leren kennen en om te kijken wat de
leerbehoeften van de kinderen zijn. We hebben alle vertrouwen in Kyra!
Danielle Oskam, groep 6
Ook Danielle neemt afscheid van de Burijn. Zij gaat een fantastische reis maken met haar man en
zoontje. Dit heeft ze lang geleden al kenbaar gemaakt en kijkt er erg naar uit. Woensdag 27 februari
zal Danielle haar laatste werkdag hebben op de Burijn. Wij wensen haar alvast een inspirerende tijd
toe.
De directie heeft samen met het team gekeken of we deze vacature intern konden vervullen en dat
is tot onze blijdschap gelukt. We hebben wat onderling moeten schuiven, maar Amber zal vanaf 1
maart groep 6 draaien naast Elles Oudejans. Dat betekent dat Amber niet meer in groep 4 kan
staan. Eveline draait de donderdag in groep 4. Amber heeft vorige jaar een deel van het jaar groep 6
gedraaid en is bekend met de leerstof. Vanaf 1 maart ziet de formatie er als volgt uit.

Groep 3
Groep 4
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Maandag
Amber
Jolanda
Elles
Eveline
Kyra

Dinsdag
Marian
Jolanda
Amber
Eveline
Kyra

Woensdag
Marian
Jolanda
Amber
Eveline
Margret

Donderdag
Amber
Eveline
Elles
Pim
Margret

Vrijdag
Amber
Jolanda
Elles
Eveline
Margret

Onderwijskundig nieuws: leerlingenraad en schoolafspraken
Leerlingenraad
Verslag tweede vergadering van vrijdag 25 januari 2019.
Ik ben Ysabelle, de notulist van de leerlingenraad. Deze week zijn we langs de
klassen geweest met de stembus. De kinderen kunnen hun ideeën in deze
stembus doen. De stembus staat bij de hoofdingang, bij de foto’s van de leden
van de leerlingenraad.
Wij zijn ook langs de kleuters geweest. Waarschijnlijk gaan zij er zelf geen
ideeën in doen, maar vertellen ze het aan ons of aan de juf. We hebben ook nog een voorzitter
gekozen, dat is Damian.
In elke nieuwsbrief gaan jullie een stukje van ons lezen, wat er in de leerlingenraad besproken is.
Groetjes van de leerlingenraad!
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Schoolafspraken
Op de Burijn hebben we schoolafspraken. Deze afspraken hebben we zodat we helder met elkaar kunnen
communiceren. We hebben gekeken of de doorlopende lijn nog zichtbaar was en her en der nog wat
afspraken scherper gezet. We willen ons graag aan deze afspraken houden, omdat we zien dat dit een
bepaalde soort voorspelbaarheid oplevert. Die voorspelbaarheid verhoogt de kwaliteit en effectiviteit van
onze onderwijstijd en biedt een veilige omgeving voor de kinderen.
Regels in de school
 De school begint ’s ochtends om 8:30 uur en eindigt om 14.00 uur. De kinderen
mogen ’s ochtends om 08:25 rustig naar binnen lopen. De leerkracht begroet de
kinderen als ze binnenkomen en als ze naar huis gaan.
 In de school wordt er door de kinderen gewandeld en buiten mag er gerend
worden
 Alle jassen en tassen worden netjes op de kapstok opgehangen. Samen dragen
we hier zorg voor.
 We zien graag dat de kinderen een gezonde pauzehap en lunch mee naar school
nemen.
 In de groepen 3 t/m 8 gaan alle kinderen tijdens de kleine pauze en de lunchpauze naar buiten om
lekker te bewegen.
 Zodra het buiten spelen klaar is maken we een rij om naar binnen te gaan.
 Bij het meenemen van een mobiele telefoon is de telefoon onder schooltijd uit. In overleg met de
leerkracht mag er gebeld worden. De school is niet aansprakelijk voor diefstal en schade.
 Bij een verjaardag mogen de ouders t/m groep 4 mee naar school om de verjaardag in de klas te
vieren. Bespreek met de leerkracht de tijd en duur van de verjaardag.
Schoolpleinregels
 De fietsen worden netjes in het fietsenrek geparkeerd. Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan
in verband met de veiligheid.
 Honden worden buiten het schoolplein gehouden.
 Tijdens de buitenspeelmomenten onder schooltijd houden de leerkrachten toezicht op de kinderen.
De leerkrachten staan verspreid over het plein, zodat de toezicht optimaal is.
Overige afspraken
o Zieke kinderen worden voordat de school begonnen is telefonisch ziek gemeld of via Digiduif
afgemeld.
o Indien er een afspraak staat bij de dokter of tandarts dan wordt de leerkracht hierover geïnformeerd.
Dat kan door middel van een briefje of via Digiduif. Kinderen uit groep 1 t/m 6 mogen niet alleen naar
huis lopen van school. Kinderen uit groep 7 en 8 mogen na toestemming van ouders en in overleg
met de leerkracht alleen naar huis toe lopen.
o Er mag geen extra verlof gegeven worden buiten de vastgestelde vakanties, religieuze dagen en vrije
dagen. Voor vragen kunt u terecht bij de directie.
o Kinderen worden na iedere vakantie gecontroleerd op luizen. Indien er neten of luizen bij uw kind
geconstateerd worden, dan wordt u op de hoogte gebracht.
o Als u de leerkracht wilt spreken dan kunt u een afspraak maken bij de desbetreffende leerkracht.
o De kleuters gymmen in onderbroek en hemd. Vanaf groep 3 nemen kinderen een sportbroek + shirt +
gymschoenen mee.
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Open dag
De open dag op 6 februari was een groot succes. Het was een gezellige drukte en we
hebben veel nieuwe gezinnen mogen begroeten, die werden rondgeleid door
enthousiaste ouders.
Heel erg bedankt voor jullie inzet en enthousiasme.

Poetsbus
Groep 3 krijgt op woensdag 13 februari een klassikale les en nemen een ‘kijkje in de poetsbus’; alle
leerlingen mogen een kijkje nemen en er wordt uitgelegd wat de kinderen over drie weken in de
poetsbus kunnen verwachten indien hun ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Hiervan
krijgt u nog bericht. Dit bezoek vindt plaats op maandag 4 of dinsdag
5 maart.
De groepen 1 en 2 krijgen een korte introductie over tandenpoetsen
en ontvangen een lesbox.

Naschoolse activiteiten
Leer typen op De Burijn
Bij voldoende belangstelling start er in februari weer een cursus typen op school. Een waardevolle investering
van 14 weken waar je de rest van je leven plezier van hebt. Als je blind en met 10 vingers kunt typen, heb je nu
en straks op de middelbare school een voorsprong.

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van TypeWorld, een onlineprogramma in gamevorm dat goed
aansluit bij de belevingswereld van kinderen van groep 6, 7 en 8. De cursus bestaat uit 14 klassikale lessen op
school, verzorgd door een ervaren juf of meester van Dompvloet Opleidingen uit Alkmaar. De docent volgt de
kinderen ook online en motiveert ze met voortgangsberichtjes. Juist deze combinatie van wekelijkse klassikale
lessen en onlinebegeleiding geeft het beste resultaat.
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Het huiswerk bestaat uit 5 keer in de week een kwartiertje oefenen. De cursus wordt afgesloten met een
examen en een diploma-uitreiking.
De typcursus wordt op school gegeven op dinsdagmiddag van 14:10 tot 15:00 en kost normaal € 179.
Leerlingen van De Burijn krijgen korting en betalen € 165 (gebruik hiervoor de kortingscode TYP19 op het
inschrijfformulier). Voor meer informatie of om in te schrijven, ga naar www.tijdvoortypen.nl.

Het team van de Burijn wenst u een fijn weekend

