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INSPECTIEBEZOEK 
Donderdag 29 augustus hebben we een inspectiebezoek gehad op het terrein van leerkrachtgedrag, 
didactisch en pedagogisch handelen. We zijn gestart met een presentatie in de vorm van een Prezi, 
waarin we vanuit een SWOT analyse sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van onze 
school in kaart hebben gebracht. Onze specialisten op het terrein van rekenen, begrijpend lezen, 
wetenschap en techniek, ICT en meerbegaafdheid hebben de huidige situatie en onze ambities 
geschetst in de vorm van filmpjes. Daarnaast zijn er interviews gehouden met leerlingen en een oud- 
leerling, die ook werden weergegeven in een filmpje. Het managementteam heeft deze presentatie 
uitgevoerd voor de inspecteur. Daarbij waren namens de Medezeggenschapsraad ook Pascal van Lith 
(ouder Groene Hil) en onze algemeen directeur/bestuurder Ben Sanders aanwezig. 
Na de presentatie heeft de inspecteur samen met Joost Matthee klassenbezoeken uitgevoerd. 
Als laatste vond er een uitgebreid reflectiegesprek plaats met directie en leerkrachten. 
De inspecteur was zeer tevreden!  Alle onderwijsresultaten pasten bij de 
populatie die onze school bezoekt. Ook het didactisch handelen van de 
leerkrachten, waarbij extra gelet werd op betrokkenheid en taakgerichtheid van 
de leerlingen, de wijze waarop er feedback werd gegeven en hoe er werd 
gereflecteerd werd heel positief gevonden. Een geweldige opsteker voor Burgst 
en ons team! Supertrots op het hele team hebben we dit succes gevierd met een 
flesje bubbels! 
 
 
 

INFORMATIE AVONDEN 
Komende week organiseren we onze Informatieavonden. U heeft via Parro bericht hierover 
ontvangen. We vinden het belangrijk dat alle ouders zoveel mogelijk aanwezig zijn, óók als u de 
leerkrachten en/of de andere ouders al kent. De leerkrachten informeren u ook over de gang van 
zaken, de leerinhoud en de afspraken in de klas.   
 
Verder vragen we u om na afloop nog éénmaal een Toestemmingsformulier Foto en Video te willen 
invullen. Vorig jaar is dat ook gedaan maar er ontbrak een item aan het lijstje. Conform de AVG hoeft 
er éénmaal toestemming te worden gegeven voor het gebruik van foto en/of video. U heeft altijd wél 
het recht om uw toestemming te herroepen. Met het nieuwe formulier hebben we alle privacyvragen 
compleet. 
 
 
 



DERTIG JAAR HEKSENKETEL! 
Met de start van de 30e jaargang betekent dit dat het ouderblad van onze school alweer 30 
schooljaren meegaat!  Vanaf de start in het toen nieuwe gebouw aan de Groene Hil in 1989 
informeerden we de ouders over allerlei (soortgelijke) zaken zoals nu ook gebeurt.  
De Heksenketel startte toen als een gestencild blaadje van één of twee kantjes. Liever niet méér want 
dan moesten de blaadjes met de hand aan elkaar geniet worden. Zo is dat jarenlang gedaan. Niet in 
kleur want een stencil kon alleen met zwarte inkt. Met een latere machine werd ook een blauwe inkt 
geleverd en toen was het mogelijk om in twee kleuren te werken. Althans… eerst in zwart en daarna 
de afdrukken nog een keer door het apparaat voor de blauwe delen. In het meer digitale tijdperk 
kwam de mail wel naar voren maar er is tóch nog enkele jaren ook op papier gewerkt. Want de meeste 
ouders hadden nog helemaal geen internet thuis! Een aantal jaren terug konden we vaststellen dat 
iedereen over een mailadres beschikte waarna de papieren Heksenketel is verdwenen. In de komende 
maanden onderzoeken we of we via een andere presentatievorm de Heksenketel verder kunnen 
moderniseren.  
 
 
 

JAARKALENDER 2019-2020 
U kunt de Jaarkalender zien in de Agenda van Parro!  We zijn nog niet helemaal klaar met het vullen 
maar tot en met februari is het wel af. Ouders waarvan de kinderen in MyLearning werken kunnen ook 
daar de Jaarkalender zien op het dashboard. Klikt u op het woord “Agenda” dan vouwt deze open en 
kunt u alles duidelijk zien. Er is géén kalender op papier meer.  
 
 
 

VERTREK.. 
Per 1 september zal onze algemeen directeur/bestuurder van de Stichting, drs. Ben Sanders, met 
vervroegd pensioen gaan. We zullen de enorme onderwijskundige en financiële kennis van Ben missen 
en ook de zeer vele contacten die hij in het onderwijsveld en in de politiek heeft en die we binnen onze 
Stichting goed hebben kunnen gebruiken. Gelukkig zal Ben op de achtergrond nog een periode als 
adviseur in beeld blijven. Hij wordt per 1 september opgevolgd door mevr. drs. Anette de Ruiter. Zij 
vervulde tot deze datum een beleidsfunctie bij Fontys Hogeschool in Tilburg.  
 
 
 

PARKEREN… 
Met de start van het schooljaar vragen we u gelijk weer om aandacht voor het parkeren op de Groene 
Hil. Er komen bijna dagelijks klachten van ouders die niet langs de smalle stoep naast de school kunnen 
omdat daar één of meerdere auto’s met twee wielen half op de stoep staan. 
Kinderen ook vaak niet dus die wijken maar over de straat uit met alle gevaren van dien! 
Dus wederom een dringend verzoek uw auto alléén op de officiële parkeerplaatsen te zetten. 
Parkeert u ook niet vóór de oprit van onze buren, zij kunnen er dan ook niet meer uit.  
Alvast dank voor uw medewerking! 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             
KIDS (kinderen in de scheiding) 
In de herfst start  op de basisschool Burgst  in samenwerking met het CJG “de KIDS groep”. 
 
De KIDS groep is bedoeld voor  kinderen ( 8 t/m 12 jaar) van gescheiden ouders. 
Het belangrijkste doel van de KIDS groep is dat kinderen de scheiding beter leren begrijpen en leren 
omgaan met wat voor hen moeilijk is.  In 7 bijeenkomsten van een uur zijn kinderen met elkaar op een 
speelse manier bezig en vinden zij veel herkenning bij elkaar. 
 
 De scheiding moet wel minimaal een half jaar geleden hebben plaatsgevonden, omdat de eerste 
periode voor de kinderen vaak veel onrust en onduidelijkheid met zich mee brengt. Op het moment 
dat er afspraken gemaakt zijn rondom de omgangsregeling, huisvesting e.d. en er weer wat meer 
stabiliteit is, is er voor kinderen ruimte om de scheiding van zijn/haar ouders een plekje te geven.  
  
Bijeenkomsten voor ouders 
Voor ouders zijn er twee bijeenkomsten. Het belangrijkste doel van de ouderbijeenkomsten is 
informatie verstrekken aan ouders hoe zij het beste hun kind kunnen ondersteunen om de scheiding te 
verwerken, zodat de kinderen zich positief kunnen ontwikkelen.  
 
Kosten 
Er zijn geen kosten verbonden aan de KIDS groep. 
 
Belangrijk 
Beide  ouders dienen toestemming te geven voor deelname van hun kind aan de KIDS groep scheiding, 
tenzij er eenhoofdig gezag is of het kind geen contact meer heeft met 1 van zijn/haar ouders. 
Tot slot is het belangrijk dat een kind gemotiveerd is om deel te nemen. 
 
Aanmelding 
De KIDS groep gaat bij voldoende deelnemers van start. Het zal plaatsvinden op donderdagmiddag na 
schooltijd in het technieklokaal van locatie Groene Hil. Aanmelden kan door naam en contactgegevens 
te mailen naar Floortjegeers@cjgbreda.nl. Er wordt dan contact met u gezocht voor de benodigde 
aanmeldgegevens. 
 
Vragen: 
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je dat aangeven bij de Ib-er van Burgst of via het 
genoemde emailadres. 
 
 

 

 
Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook in dit schooljaar is het weer mogelijk dat uw kind 
op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl verzorgt dan van oktober t/m 
maart een interactieve typecursus meteen na schooltijd. De kinderen leren dan in 8 lessen om met 10 
vingers blind te typen, in Word te werken en te mailen. Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op 
een speelse manier mee over de wereld, waar ze eiland voor eiland alle letters leren typen. Wilt u 
alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op Gratis proefles! 
Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-5964931.  Aanmelden kan vanaf nu!  
 
Met vriendelijke groeten 
Kindertypecursus.nl 
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Beste ouders, 
 
In het kader van duurzaamheid en consuminderen wordt de tweede editie van de speelgoed-en 
kledingbeurs Kidz Bazaar georganiseerd op zondag 6 oktober van 10 tot 16u. Deze is editie is voor 
herfst en winterspullen. De beurs heeft geen winstoogmerk. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar 
de verkoper en het andere deel naar het goede doel. Via deze beurs kunnen ouders spullen inleveren 
en zijn ze van harte welkom om 6 oktober te komen winkelen van 10-16u.  
Heb je kleding of speelgoed te koop dat er nog goed uitziet? Wij nemen graag de verkoop van je over, 
tegen een kleine bijdrage. Help ons om deze beurs tot een succes te maken! 
Laat snel weten hoeveel stickers je nodig hebt via het emailadres: kidzbazaarbreda@gmail.com 
Voor meer info kijk dan snel op de website: kidzbazaar.weebly.com   
Word vrijwilliger bij Kidz Bazaar en meld je aan via kidzbazaarbreda@gmail.com! 
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