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Kattebelletje






Week van 12 november: start schoolfruit (wo en do)
Dinsdag 20 november voorstelling: 'Het Mysterie van Alkmaar' voor groep 5 t/m 8

maandag 26 en dinsdag 27 november zijn er studiedagen -> alle leerlingen zijn
vrij
Vrijdag 30 november: speelgoeddag
Woensdag 5 december sinterklaas viering

Welkom
We verwelkomen Rogier van Lunteren, Xavi Rigter en Scott Hansen bij ons op school en wensen ze
veel plezier.
Personeel
Leerkracht groep 7
We kunnen met vreugde mededelen dat de nieuwe leerkracht voor groep 7 gevonden is.
Eveline Verweij komt vanaf 1 december het team van de Burijn versterken. Wij zijn enorm
blij met haar. Ze is een bekend gezicht voor de leerlingen. We wensen haar veel plezier.
Eveline Verweij:
Hierbij wil ik mij graag voorstellen als de nieuwe leerkracht van groep 7. Mijn naam is
Eveline Verweij en ik ben 25 jaar oud. Sinds vorig schooljaar zit ik in de invalpoule van Saks.
Dit doe ik veel plezier. Naast de vier dagen die ik over zal nemen van Danny blijf ik op de
donderdagen in de invalpoule. Voor mij staat voorop dat kinderen met plezier naar school
gaan. Ik vind het dan ook geweldig dat ik een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van
kinderen.
Interne begeleider:
We hebben een nieuwe interne belegeider voor de Burijn. Ze heet Rixte van Adrichem. Ze begint op
1 januari. We zijn blij met haar komst en wensen haar veel werkplezier. Het voorstellen zal op een
later moment gebeuren.
Onderwijskundig nieuws:
Begrijpend lezen geven we de leerlingen via de methode Nieuwsbegrip. Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen
Nieuwsbegrip aangeboden. In groep 4 wordt het klassikaal in de groep gegeven. Vanaf groep 5 t/m 8 wordt
het groepsdoorbroken aangeboden. Dat houdt in dat de leerlingen op niveau worden ingedeeld en in een
kleine groep de les aangeboden krijgen van een leerkracht. Wij merken dat dit bij de leerlingen zorgt voor
een hoge betrokkenheid, veel enthousiasme en ze zijn gemotiveerder.
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Biebteam
Met zoveel boeken op school en heel veel enthousiaste lezers, moet de bibliotheek natuurlijk wel netjes en
vernieuwend blijven. Daarom heeft de Burijn nu een heus Bieb Team!
Veel leerlingen werden blij van dat idee en hebben een sollicitatiebrief
geschreven naar de Bibliotheek consulent. Uiteindelijk zijn Levy, Anne
Roos, Senna, Isis en Saar de nieuwe Bieb Team leden geworden voor
dit schooljaar! Uiteraard wordt het Bieb team elk jaar door andere
leerlingen gevormd, maar voor het eerste Bieb Team zijn deze kanjers
van de partij. Zij zorgen ervoor dat de bieb netjes blijft, denken mee
met de consulent over boek promotie en communiceren met alle
klassen over de bibliotheek. Wat zijn ze trots!

Isla Espiral
Isla Espiral: Wat is het?
Isla Espiral is een verhaal van Saks waar kinderen op een eiland zitten met veel poorten die ze open
moeten maken. Hoe je die poorten open maakt, dat wisten ze niet. Er zijn twaalf poorten en je
opent ze met opdrachten. En er zijn veertien kinderen.
Wat hebben wij met groep 7 gedaan?
Wij hebben het verhaal gelezen en weten waar het over gaat. Dit verhaal was leuk en spannend. Wij
hebben allemaal een boekje gekregen daar staan allemaal karakters in. We hebben het eerste
karakter leren kennen dit is Max en hij houdt van gamen, voetballen en nadenken. Onze eerste
opdracht met de klas was elkaar beter leren kennen, en dat hebben we gedaan en nu hebben we de
eerste poort geopend. De tweede poort is de poort van Sophie, die gaan we binnenkort openen en
daar hoort een nieuwe opdracht bij.
geschreven door Ingmar en Finn uit
groep 7

Mysterie van Alkmaar voor groep 5 t/m 8
Op dinsdag 20 november wordt de schoolvoorstelling ‘Het Mysterie van Alkmaar’ van 13.00 uur tot
14.00 uur gespeeld in de Grote Kerk Alkmaar. Wij gaan hierheen met de groepen 5 t/m 8.
We vertrekken rond 12.30 uur vanaf school. Groep 5 gaat met auto’s en groep 6 t/m 8 zal naar de
grote kerk fietsen. De leerlingen moeten dus deze dag hun fiets mee naar school. Let hierbij
alstublieft op dat dit een “veilige en passende” fiets is.
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Per klas mogen er, naast de leerkracht, nog twee begeleiders mee naar binnen. Mocht u dit leuk vinden, kunt
u zich opgeven bij de leerkracht. Groep 5 zoekt ouders die kunnen rijden, hier ontvangt u nog een apart
klasbord bericht over.
We zullen deze dag rond 14.30 uur terug zijn op school.
Er is ontzettende leuke informatie te vinden op: https://www.mysterievanalkmaar.nl/

Nationaal schoolontbijt:

Met de hele school aan tafel
Gezellig en gezond samen ontbijten: vrijdag 9 november was het dan weer zover!
De kinderen van de hele school hebben vrijdag genoten van een heerlijk en gezond ontbijt.
We vinden het belangrijk dat de kinderen met een goed ontbijt naar school komen, zodat ze
voldoende energie hebben om tot goede prestaties te komen.
Om dit te stimuleren doen we graag met het Nationaal Schoolontbijt mee!
11 november
Sint Maarten: vrijdag hebben we met de kinderen Sint Maarten
gevierd. De groepen gingen bij elkaar op bezoek en zongen nieuwe en
traditionele liedjes. En wat een prachtige lampionnen hebben ze
gemaakt. Natuurlijk hebben de kleintjes van Kiddies ook meegedaan.
Zo schattig om te zien en te horen. En nu gaan ze thuis ook nog langs
de deuren……….

Cruyff-toernooi in Daalmeer
Afgelopen woensdag heeft een jongensteam van de Burijn meegespeeld aan het Cruyff-toernooi in
de Daalmeer. De jongens deden erg hun best maar de concurrentie was erg sterk. De finale werd
helaas niet bereikt. De Burijn is erg trots op 'onze jongens'. Klasse, boys!

V.l.n.r Meester Pim, Luuk, Joshua, Milan, Dave
en Kian. Liggend: Lars en Mitchell. Niet op de
foto: Damian
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Leerplicht/ verlofaanvragen
De Nederlandse overheid heeft in de ‘Leerplichtwet’ vastgesteld dat ieder kind naar school moet. In
de wet staat dat het de taak van de ouders is, ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school
gaat. Leerlingen mogen nooit zomaar thuis gehouden worden. Als een kind vier jaar is, is het nog
niet leerplichtig. Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig en dus verplicht onderwijs te volgen.
De leerling is dan verplicht iedere (school)dag de school te bezoeken. Een vakantie buiten de
vastgestelde schoolvakanties is uitsluitend mogelijk wanneer één van de ouders/verzorgers
vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep (b.v. seizoenarbeid) niet in de gelegenheid is om
tijdens de vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar kinderen op vakantie te gaan. Dat moet
blijken uit een verklaring van de werkgever. Deze dienen zes weken van te voren te worden
aangevraagd.
Het bijzonder verlof kan worden aangevraagd (indien mogelijk zes weken van te worden) voor o.a.;
 Religieuze feestdagen
 Verhuizing
 Het bijwonen van een huwelijk 1e, 2e en 3e graad bloedverwant
 In verband met ziekte familielid, of bij overlijden
 Bij een ambtsjubileum of huwelijksjubileum van de ouders/
verzorgers, etc…
Voor uitgebreidere informatie over verlof aanvragen kunt u bij de
directie informeren.
Verder is het van belang dat de kinderen op tijd, 8.30 uur, op school en in de klas zijn en u als ouder
de klas ook op tijd verlaat, zodat de leerkracht om 8.30 uur kan beginnen. Zodra kinderen te laat
binnenkomen moeten wij dit te noteren en bij veelvuldig te laat komen gaat de leerkracht in
gesprek met u en uw zoon/dochter.
Blijft dit voortduren zijn wij genoodzaakt de leerplichtambtenaar ervan op de hoogte te stellen en
nemen zij contact met u op.
Is uw kind ziek of moet hij/zij naar de dokter of tandarts dan kunt u dit melden via digiDuif of
telefonisch: 072-5616433. Dit is wel van belang, anders moeten wij noteren dat uw kind
ongeoorloofd afwezig is. Als dit te vaak voorkomt zijn wij genoodzaakt dit te melden bij de
leerplichtambtenaar.

Gevonden voorwerpen
Er liggen weer veel gevonden voorwerpen op school. Volgende week, van maandag t/m vrijdag
liggen ze bij de hoofdingang. Komt u ook even kijken of er iets van uw kind bij zit?
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Schoolfruit
In de week van 12 november starten we met het schoolfruitproject en krijgen de kinderen op
woensdag en donderdag schoolfruit.
De kinderen hoeven deze twee dagen geen fruit/koek mee te
nemen naar school.
Dat wordt weer smikkelen 

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. 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!
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