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NIEUWE  WEBSITE 
Onze nieuwe website is online te bewonderen!  Na een aantal jaren werd het tijd om de website in 
een moderner en weer frisser jasje te steken en dat is hopelijk gelukt! We richten ons in de nieuwe 
website vooral op toekomstige ouders maar voor onze huidige ouders is er natuurlijk ook het een en 
ander te zien!  Kijkt u maar eens op het vertrouwde adres:  www.nbsburgst.nl  
 

   
 
Heeft u op- of aanmerkingen of punten van kritiek op de website?  Dan horen we die natuurlijk graag 
en indien mogelijk kunnen we uiteraard zaken aanpassen of verbeteren.  
De inhoud is nog niet overal voor 100% klaar, daar wordt aan gewerkt. 
 
 
  

JAARKALENDER 
We zijn dit jaar gestart met een proef om de Agenda in Parro te zetten. Enkele ouders merkten op dat 
er na februari weinig meer te beleven valt en dat klopt helaas. Dit is vooral door tijdnood blijven liggen 
en dat was zeker niet de bedoeling. De Agenda is inmiddels bijgewerkt in Parro én op de website. 
Richting toekomst willen we kijken of we hiermee zo doorgaan óf de Agenda alleen in Parro of op de 
website gaan zetten. Je moet wel apart naar de website gaan maar de kalender daar is wel groter en 
duidelijker.  Wat vindt u als ouders? We horen graag uw mening hierover! 
 

http://www.nbsburgst.nl/


AFSCHEID 
Op 1 februari 2020 is de locatieleider van de 
Groene Hil, Paul Duijvelaar, precies 43½ jaar 
werkzaam in het onderwijs waarvan 30½ jaar 
bij de Stichting Nutsscholen als leerkracht, 
ICT’er en locatieleider.  Tijd om een stap terug 
te doen en daarom zal Paul per 1 februari zijn 
taken als locatieleider neerleggen en voor 90% 
met deeltijdpensioen gaan. De resterende 10%, 
zijnde een dagdeel tot één dag, blijft hij 
werkzaam op Burgst en zal dan allerlei andere 
taken vervullen. Voorlopig zal Joost Matthee 
terug naar de Groene Hil komen en waar dat 
kan, taken van Paul overnemen. Later wordt 
bekeken of er een nieuwe locatieleider gezocht zal worden of dat we dit op een andere manier gaan 
invullen. Er komt over het komende afscheid nog nader bericht. 
 
 

SINTERKLAASFEEST 
Het voor de meeste kinderen grootste feest van het jaar nadert alweer!  Sinterklaas zal in het weekend 
van 16-17 november overal in Nederland zijn opwachting maken. Natuurlijk komt hij op 5 december 
naar Burgst!  Wij gaan ook dit jaar weer de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal van de NPO volgen. 
Wat de inhoud daarvan is wordt nooit bekend gemaakt dus dat is even afwachten. Let u er alvast op 
dat wij op vrijdag 6 december om 10.30 uur starten zodat iedereen even bij kan komen van het feest! 
 
 

SCHOOLPLEINEN 
Onlangs hebben we twee succesvolle sponsorlopen gehouden! Op de Groene Hil is nét € 7.000 
opgehaald. Daarvan is € 3.000 aan oudleerlinge Lisan Donkers (nu 17) gegeven die aan een ernstige en 
chronische vorm van Lyme lijdt. Dus nog € 4.000 voor het plein. Op Kroeten is rond de € 6.850 
opgehaald dat geheel aan het plein op Kroeten besteed gaat worden. 
Twee commissies zijn nu met hulp van deskundigen bezig om te bepalen wat voor een schoolplein we 
zouden willen. Ook wordt er gekeken naar opties rondom subsidies vanuit gemeente en provincie. 
We houden u op de hoogte! 
 
 

SPONSORACTIE  LISAN 
Het benodigde geld voor een behandeling in Duitsland is 
inmiddels bij elkaar! Op de Groene Hil waar Lisan tot 2014 op 
school zat is € 3.000 beschikbaar gesteld vanuit de sponsorloop 
voor het plein en Lisan. Inmiddels is Lisan drie weken in 
Duitsland geweest voor de eerste behandelingen. Er bleek 

lichamelijk veel meer mis te zijn dan 
aanvankelijk werd gedacht! Dat is een 
teleurstelling maar we hopen tóch op een 
goede afloop al gaat dit wat langer duren. 
 
Kijk voor meer nieuws op:                                      Paul Depla op de Groene Hil in gesprek met Lisan 

https://www.facebook.com/helplisanvechten 
 
Lisan afgelopen week in de kliniek in Duitsland. 

 

https://www.facebook.com/helplisanvechten


INVALLERS… 
Zoals u inmiddels weet is het vrijwel stil vanuit onze invalpool. Binnen de Stichting hebben we enkele 
mensen aan kunnen nemen die op onze 5 nutsscholen vervangingen doen. Daarnaast hebben we de 
Stichting Leswerk die op de meeste West-Brabantse scholen voor invallers zorgt. Maar dat zijn er niet 
veel meer en meestal kunnen zij niemand leveren.  
Om lesuitval vóór te blijven is het handig als wij weten welke ouders een onderwijsbevoegdheid 
hebben én in willen vallen als dat nodig is. We zijn daarvoor een kleine groeps-app begonnen waar die 
ouders lid van kunnen zijn. Is er niemand beschikbaar om in te vallen dan kunnen we via deze app alle 
ouders in één keer vragen of er iemand beschikbaar is.  
Bent u bevoegd (dit is wél een voorwaarde) en wilt u af en toe eens invallen als dat naast uw eigen 
werkzaamheden kan?  U kunt dan contact opnemen met de locatieleider van Kroeten, Roos Hilkes. 
Tel. 549 60 65 of r.hilkes@nbsburgst.nl   Ouders van beide locaties kunnen reageren, uiteraard beslist 
u op het moment van een aanvraag altijd zelf of u dat wel of niet wil doen. 
 
We gaan u verder via Parro nauwkeuriger op de hoogte houden van invalproblemen. Dat is er de 
laatste tijd wat bij ingeschoten. Als er met allerlei “kunstgrepen” iemand vervangen wordt lijkt het 
allemaal wel alsof er weinig problemen zijn maar dat is zeker niet altijd het geval! 
 
 
 

OUDERPORTAAL 
In het Ouderportaal kunt u allerlei gegevens vinden over uw kind(eren). Dat zijn naam- en 
adresgegevens, toetsen, absentie-overzicht, groepslijst, medische gegevens voor zover wij die hebben, 
etc. Als het eerste rapport mee naar huis gaat kunt u ook het rapport en de landelijke CITO-toetsen 
zien in het Ouderportaal, óók van voorgaande schooljaren. Oók de gespreksverslagen van gesprekken 
tussen u en de leerkracht staan in het Ouderportaal. In de groepslijst ziet u de namen en adressen van 
de kinderen in de groep van uw kind. Heeft u op het AVG-toestemmingsformulier aangegeven niet in 
de groepslijst zichtbaar te willen zijn dan staat er het onderstaande: 
 

  
Let u er op dat als u zelf inlogt, u uw eigen adres wél ziet. Andere ouders zien uw adres echter niet. 

Komt u fouten tegen in de gegevens dan kunt u dat aan ons doorgeven via deze knop:   
Wij zorgen er dan voor dat gegevens z.s.m. verbeterd en/of aangevuld worden. 
 
Kunt u niet in het Ouderportaal??  Dan graag een mail naar:  p.duijvelaar@nbsburgst.nl  
 
 
 

VORDERINGSGESPREK 
Op 14 en 18 november zijn de eerste Vorderingsgesprekken. U kunt tijdens een 10 minutengesprek 
met de leerkracht(en) spreken over de vorderingen van uw kind en hoe het allemaal gaat op school. 
Er is nog géén rapport, dit komt op donderdag 6 februari.  
In de loop van vandaag of morgen ontvangt u via Parro een inschrijfbericht voor een dag en een tijd. 
 
  

mailto:r.hilkes@nbsburgst.nl
mailto:p.duijvelaar@nbsburgst.nl


- - - - - - - - - - -   ingezonden   - - - - - - - - - - - - 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Hallo ouders van basisschool Burgst,  
 
Graag zou ik me willen voorstellen. Mijn naam is Floortje Geers en ik ben werkzaam als wijk-CJG-er 
voor CJG Breda. Hiervoor kom ik ook regelmatig op basisschool Burgst. Ik ondersteun ouders en 
verzorgers bij kleine en grote opvoedingsvragen. Vragen rondom zelfvertrouwen, ontwikkeling, 
scheiden en pubertijd  zijn enkele onderwerpen waarvoor u bij mij terecht kunt.  
Voor dit schooljaar ben ik op een aantal vaste momenten op de 2 locaties en kunnen ouders bij mij 
binnenlopen voor advies en consultatie. Samen kijken we dan naar uw vraag en wat u daarbij verder 
zou kunnen helpen. Op onderstaande data ben ik aanwezig binnen de school.  
 
Op locatie Kroeten zal dit op de tweede verdieping zijn (witte gebouw) in het IB-lokaal. 
Op locatie Groene Hil zal dit in de teamkamer zijn, deze bevindt zich naast de keuken. 
 

Groene Hil Kroeten 

Di 29 okt Di 26 nov 

Di 28 jan Di 11 feb 

Di 24 maart Di 19 mei 

Di 16 juni Di 7 juli 

 
 

15.00-16.00 15.00-16.00 

 
Mocht je vragen hebben, loop dan gerust even binnen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Floortje Geers 
CJG Breda  
District Noord West  
 
 


