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TRAKTATIES 
Wie jarig is wil natuurlijk graag trakteren! Het is een leuke gewoonte 
om op zo’n belangrijke dag alle klasgenootjes te trakteren op iets 
lekkers!  Natuurlijk zijn er dagen in een jaar zoals een verjaardag 
waarop we een keertje anders aankijken tegen suiker en ander 
snoepgoed.  Maar…. álle kinderen zijn een keer jarig en daarom 
willen we de ouders tóch dringend vragen om een zo gezond 
mogelijke traktatie aan te bieden. Dat is zeker niet minder lekker en 
er zijn vele leuke voorbeelden te vinden! De kans dat er kinderen zijn 
die bepaalde stoffen niet mogen hebben zijn ook beduidend kleiner 
als er iets gezonds getrakteerd wordt.  
Kijk b.v. eens op www.gezond-trakeren.nl of andere sites die erg 
leuke voorbeelden hiervoor geven. Dank alvast voor uw begrip en 
medewerking! 
 
 

BERICHT  MR 
Vanwege het vertrek van Pascal van Lith was er een vacature ouderlid MR voor de Groene Hil.  
We verwelkomen graag de moeder van Feline uit groep ½, mevr. Linda Sjouwerman. Zij zal zich nog 
nader aan u voorstellen. 
 
 

PARKEREN…. 
Het (even) parkeren van de auto bij het brengen en halen van kinderen blijft maar zorgen en vooral 
irritaties voor ouders en omwonenden opleveren. Auto’s staan, met name op de Groene Hil, met twee 
wielen op de (smalle) stoep waardoor kinderen over de straat om een auto heen moeten lopen. 
Ook worden auto’s vóór de oprit van omwonenden gezet waardoor die niet weg kunnen. Er is weinig 
begrip voor reacties dat “de auto er toch maar kort staat”.  Aan de vele klachten merken we dat onze 
buren er écht genoeg van hebben en meer actie willen om dit aan te pakken. Verder zijn er al enkele 
bijna-aanrijdingen geweest met kinderen en dat willen we natuurlijk niet!   
Daarom nogmaals een dringend verzoek: 

 Kom alleen met de auto als dat noodzakelijk is! Fietsen of 
lopen indien mogelijk lost het probleem op. 

 Parkeer alléén op de officiële parkeerplaatsen. 

 Niet met twee wielen op de stoep, in de bocht op de stoep 
of vóór de oprit van de buren. 

  

http://www.gezond-trakeren.nl/


OUDERBIJDRAGE 
Met ingang van dit schooljaar wordt de ouderbijdrage aan ons 
schoolbestuur niet meer via een brief op papier verzorgd maar digitaal 
via Schoolkassa. Dit is een onderdeel van ons administratiesysteem 
Parnassys waar ook Parro en het Ouderportaal onder vallen. U heeft daarvoor een mail ontvangen 
maar we merken dat deze nieuwe werkwijze niet voor iedereen duidelijk was. Daarom herinneren we 
u met onderstaand voorbeeld aan deze mail die vorige maand is gestuurd: 
 

Van: SchoolKassa <no-reply@schoolkassa.com> 
Verzonden: maandag 25 november 2019 16:01 
Aan:   << uw mailadres >> 
Onderwerp: Ouderbijdrage 2019-2020  
 
Betaalverzoek 
Hierbij de factuur voor ouderbijdrage 2019-2020 van de Stichting Nutsscholen Breda zoals aangekondigd in de 
vooraankondiging. De ouderbijdrage die u betaalt is uitsluitend voor de Nutsbasisschool van uw kind(eren). 
 
Totaal:     € 56, 00 te betalen  
 
Factuur betalen  
 
© 2019 SchoolKassa. Alle rechten voorbehouden. Privacy statement  
Deze e-mail is verstuurd naar  << uw mailadres >> 

 
Deze vrijwillige ouderbijdrage betaalt u aan het schoolbestuur maar zoals is aangegeven in de mail 
gaat het volledige bedrag dat door de ouders van Burgst betaald wordt ook naar Burgst!   
Er worden géén zaken van betaald die buiten onze school vallen.  
 
We besteden het geld, in samenspraak met de ouders en het personeel van de 
Medezeggenschapsraad in dit schooljaar aan de volgende zaken: 
 

 Extra culturele activiteiten zoals dans en cultureel erfgoed,  
beeldende vorming, de Uitvindfabriek, theater, danslessen  
en voorstellingen:      45% van het totaal ontvangen bedrag. 
  

 ICT middelen waaronder programmeren en materialen: 10% van het totaal ontvangen bedrag. 
 

 Extra materialen voor op het speelplein     
Spaargeld voor buitenspeeltoestellen:   25% van het totaal ontvangen bedrag. 

 

 Onderwijsontwikkelingen:  
Leermaterialen voor ontdekkend en ontwerpend leren  
in de Burgst ateliers.     20% van het totaal ontvangen bedrag. 

 
Realisering van dit alles is uiteraard geheel afhankelijk van de binnengekomen ouderbijdragen! 
We hopen daarom dat alle ouders deze bijdragen naar ons zullen overmaken. 
Heeft u de mail niet meer of lukt uw betaling niet dan graag contact opnemen met: 
Joost Matthee via j.matthee@nbsburgst.nl of met Paul Duijvelaar via p.duijvelaar@nbsburgst.nl  
Hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage! 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:no-reply@schoolkassa.com
https://app.schoolkassa.com/betaling?UUID=e73318cf-1f46-4a34-b6fe-634fc89a84a4&pay_now=true
https://www.schoolkassa.com/privacy-statement
mailto:j.matthee@nbsburgst.nl
mailto:p.duijvelaar@nbsburgst.nl


SCHOOLFOTOGRAAF 
U heeft enige tijd terug een inlogkaart ontvangen voor de gemaakte schoolfoto’s. De fotograaf laat ons 
weten dat nog niet iedereen de foto’s bekeken heeft. Ook laat de fotograaf weten dat de kortingscode 
5777 van 20% voor de fotosets nog geldig is t/m 3 januari 2020.  
Tot slot is er nog een extra kortingsactie, namelijk 20% korting op een canvasdoek met code 
CANVAS19.  
 
 

HEKSENKETEL 2.0 
In januari gaan we proberen om Heksenketel nr. 6 via MailChimp te maken en te verzenden. 
We hopen daarmee de communicatie tussen school en ouders verder te kunnen verbeteren. 
Via MailChimp ontvangt u een bericht zoals nu maar de Heksenketel is dan via een website te openen. 
Voordeel is dat er links geplaatst kunnen worden naar b.v. een beleidsplan of aanvullende informatie. 
Wie daar belang en/of verdere interesse in heeft kan zo’n link openen om méér te lezen over een 
bepaald onderwerp. Ook krijgen wij als school meer inzicht hoeveel ouders de Heksenketel ontvangen 
en wel of niet geopend hebben. Dit laatste is toch wel van belang, wij denken door plaatsing van een 
bericht in de Heksenketel dat “iedereen dat nu weet”, maar is dat altijd zo?  Er wordt veel mail 
verstuurd en het kan best zijn dat berichten gemist worden. Via Parro zien we ook hoeveel ouders een 
bericht geopend hebben, bij MailChimp kan dat nog uitgebreider. 
 
 

VERSLAG AGNESSCHOOL 
Enkele jaren geleden hebben wij een sponsoractie gehouden voor de Agnesschool in Oeganda. Er zijn 
toen allerlei materialen en leermiddelen van ons geld gekocht. Op onze website kunt u via de tab Voor 
ouders en Formulieren en downloads het verslag over 2019 van de Agnesschool lezen. 
 
 

 
 

Alle teamleden van Burgst wensen iedereen graag fijne 
feestdagen en een gelukkig en gezond 2020 toe! 

Een fijne vakantie allemaal! 
Tot maandag 6 januari 2020. 

 
Team Burgst 

 
  



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

 
 
Heb je vragen over opvoeden? Ga ermee naar de Wijk-CJG-er! 
Opvoeden is een leuke en uitdagende taak die ouders meestal goed afgaat. Opvoeden kan ook lastig 
zijn. Als ouder kun je situaties tegenkomen waarmee je je even geen raad weet. Dat hoort er 
allemaal bij. Toch is het fijn als je met je opvoedvragen terecht kunt bij iemand die met je meedenkt 
of deskundig advies kan geven. Hiervoor is de wijk-CJG-er van CJG Breda. 
 
Hoe groot of klein je vraag ook is, de wijk-CJG-er zoekt samen met jou naar oplossingen die voor jou 
werken zodat je zelf weer verder kunt. De wijk-CJG-er kan je tips en informatie geven over opvoeden. 
Als het nodig is kun je tijdelijk ondersteuning krijgen van een CJG-coach. Samen voorkomen we dat 
kleine vragen grote problemen worden. 
 
Hulp  van mensen uit je omgeving 
Als je extra ondersteuning nodig hebt, kijken we eerst samen of iemand uit je eigen omgeving je 
hiermee kan helpen. Een familielid of een goede buur of vriend. Het voordeel hiervan is dat je deze 
mensen al kent. Is er geen hulp uit je netwerk voorhanden dan kan een CJG-vrijwilliger uitkomst 
bieden. CJG-vrijwilligers zijn getraind om opvoedondersteuning te geven. Uiteindelijk is het de 
bedoeling dat je zelf met je situatie kunt omgaan.  
 
Als er specialistische hulp nodig is 
Soms is de ondersteuning vanuit CJG Breda niet voldoende omdat je kind of gezin specialistische hulp 
nodig heeft. Bijvoorbeeld als er sprake is van ontwikkelings- of psychiatrische problematiek.  
In dat geval brengen we je in contact met de jeugdregisseur van de gemeente Breda. Die onderzoekt in 
een gesprek met jou en je contactpersoon bij CJG Breda, welke hulp er nodig is. Meer informatie 
hierover kun je lezen op www.cjgbreda.nl 
 
Opvoeden, praat erover met andere opvoeders 
Opvoeden leer je niet uit een boekje maar door het te doen. Met vallen en opstaan.  Het helpt als je je 
verdiept in de ontwikkeling van kinderen. Maar als jouw kind zich dan niet ‘volgens het boekje’ 
ontwikkelt, kun je hier als ouder knap onzeker van worden. Besef dat elk kind en elke gezinssituatie 
uniek is. Door met andere ouders te praten en ervaringen met opvoeden te delen,  leer je van elkaar. 
Ook merk je dat jij niet de enige bent die worstelt met een vraag. Kortom, je staat er minder alleen 
voor. De wijk-CJG-er kan je in contact brengen met andere ouders, eventueel rondom een bepaald 
onderwerp. Ook zijn er CJG-vrijwilligers die de workshop ‘Schatten van Ouders’ verzorgen.  Meer 
informatie hierover vind je op onze website: www.cjgbreda.nl.  

De wijk-CJG-er in jouw wijk. 
Heb je vragen over opvoeden? Dan kun je terecht bij 1 van de wijk-CJG-ers :  
Jackeline Voskuil,  jackeline.voskuil@cjgbreda.nl   
Floortje Geers,  floortje.geers@cjgbreda.nl     
Natascha Maas, natascha.maas@cjgbreda.nl  

De Wijk-CJG-er is er niet alleen voor vragen van ouders, jongeren en kinderen, maar ook van 
leerkrachten, docenten, medewerkers kinderopvang, sporttrainers en andere professionals en 
vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken. 

CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar cijferspostcode@cjgbreda.nl 
of wijkteamnoordwest@cjgbreda.nl 

http://www.cjgbreda.nl/
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