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AGENDA
21-25 oktober

Herfstvakantie

29 oktober

Hoofdluiscontrole

31 oktober

13.00-15.00 Jeugdteam Gorinchem

6 november

Stakingsdag, alle kinderen vrij

7 november

Nationaal schoolontbijt

7 november

Contactmoment ouder-school

12 november

MR vergadering

13 november

Studiedag, alle kinderen vrij

14 november

13.00-15.00 Jeugdteam Gorinchem

21 november

13.00-15.00 Jeugdteam Gorinchem

5 december

Sinterklaasviering

5 december

13.00-15.00 Jeugdteam Gorinchem

VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers,
De eerste periode zit er weer op. Het thema
Reizen heeft gedraaid, de groepen hebben
zich gevormd, er is personeel vertrokken en
nieuw personeel aangenomen en de plannen
voor dit schooljaar zijn opgesteld.
Met het thema Reizen zijn veel groepen op
reis gegaan. Echt op reis met de trein, maar
ook door te koken of op ontdekkingsreis. Een
voorbeeld: hoe werkt zwaartekracht bij
vliegen?
Afgelopen dinsdag, tijdens de studiedag,
hebben we naar alle groepen gekeken. Zijn de
groepen fijne plekken om te werken en te
spelen? En als dat nog niet zo is, wat gaan we
daar dan aan doen? Hier doen vooral de
gedragstrainers aan mee. Zij hebben verstand
van én ervaring met het werken met groepen

met ingewikkelde gedragsvragen.
U weet al welke mensen van ons personeel
vertrokken zijn. Op 13 november hebben we
een afscheidsfeestje met het team. Maar kort
daarna zullen er 3 mensen bij ons starten. 2
mensen die al eerder bij ons hebben gewerkt
t.w. Ellis Bouter (orthopedagoge) en Nathalie
van der Ven (onderwijsassistente). Voor
beiden is het een Welcome Back want we zijn
blij met hun terugkeer. Iets later start ook een
nieuwe conciërge, Perry van Zanten. We
noemen het een gelukstreffer. Hij kenmerkt
zichzelf als betrouwbaar, sociaal, actief en
flexibel en dat is precies wat we nodig hebben
in een conciërge. We wensen de nieuwe
collega's een fijne tijd bij ons toe. U zult ze vast
gaan ontmoeten.
Hartelijke groet, Annette Verdoorn, directeur

STAKING 6 NOVEMBER, SCHOOL SLUIT!
De stakingsbereidheid is zo groot bij ons op school, dat we besloten hebben de school op 6
november te sluiten. Die dag is uw zoon of dochter dus vrij. In de brief die u vorige week per mail
ontvangen hebt, staan veel redenen om te staken. In de plannen van het kabinet wordt het onderwijs
bijna niet genoemd. Er zijn geen extra's, behalve op hele kleine punten. We hadden een kleine hoop
dat het gesprek woensdag met premier Rutte nog wat op zou leveren. We beseffen dat we het u niet
makkelijk maken, aangezien we op 13 november een studiedag hebben. Maar we hopen dat uw
betrokkenheid bij onze school en wat ons onderwijs vraagt van het personeel genoeg is om begrip
op te brengen.

KLASBORD
We vinden het als school belangrijk om het
thuisfront goed te informeren over de
activiteiten die plaatsvinden op onze school en
rondom de klas. Dit doen we via KlasBord en
de nieuwsbrieven. We merken dat heel veel
ouders/verzorgers zich al hebben aangemeld
op KlasBord bij de groep van de leerlingen om
informatie te kunnen volgen. We hopen dat u

KlasBord blijft volgen en dat u enthousiast
wordt van de berichten en foto's. Indien er
ouders zijn die er niet uit komen en/of hulp
nodig hebben bij het aanmaken van een
account, dan kunt u dit melden bij de
administratie. We kunnen dan een afspraak
maken om hier gezamenlijk even naar te
kijken.

ACHTERPLEIN
Op dit moment zijn we, achter de schermen, bezig met wat vernieuwingen voor het achterplein. Zo
komt er bijvoorbeeld een schommel, verkeersplein en een basketbalpaal. In november zullen de
eerste aanpassingen aan het plein gedaan worden.

JEUGDTEAM GORINCHEM
Beste ouders van alle leerlingen van Beatrix de Burcht,
Ik ben Samantha Bothof. Ik ben werkzaam bij het sociaal team in
Gorinchem. Sinds 2015 ben ik hier werkzaam en doe dit werk met veel
plezier.
Binnen het sociaal team werk ik met collega’s met verschillende
achtergronden vanuit verschillende organisaties, denkend aan het
Jeugdteam, MEE, Vivenz en Avres.
Ongeveer om de week op de donderdag van 13.00 tot 15.00 zal ik spreekuur
houden op school. Ik zit in het SOVA-lokaal. U mag bij mij binnen lopen voor
alle vragen rondom de ontwikkeling van uw kind. De gesprekken zijn altijd
vrijblijvend. Ook als u persoonlijke vragen heeft m.b.t . u zelf bent u van
harte welkom. Mocht ik u niet verder kunnen helpen dan hoop ik u te kunnen
verwijzen naar een andere collega van het sociaal team.
Tijdens of buiten het spreekuur kunt u mij ook telefonisch bereiken, op
telefoonnummer
0689990353
of
u
mag
mij
mailen
s.bothof@jeugdteamszhz.nl

TERUGBLIK KOFFIEOCHTEND - SOCIAL MEDIA
Deze ochtend heeft Leenard Kanselaar van The Mall jongerenwerk ons meegenomen in de wereld
van de social media.
Welke apps zijn populair bij onze kinderen (aan de hand van een enquête in de bovenbouw). Wat
zijn de mooie kanten van deze apps, waarom gebruiken onze kinderen deze apps, maar ook wat
zijn de gevaren van deze apps. En hoe kunnen we onze kinderen beschermen tegen deze gevaren.
Één van de belangrijkste tips is om over het gebruik van apps en social media in gesprek te gaan
en blijven met onze kinderen.
Ook kwamen veel verhalen los en waren er veel vragen. Een ochtend met een open einde en een
uitnodiging voor een vervolg met ook meer informatie over de instellingen van de verschillende apps
om onze kinderen te beschermen. Informatie hierover volgt later.
Heeft u zelf vragen over het gebruik van apps en social media dan kunt u contact opnemen met
Leenard Kanselaar via telefoonnummer 06- 81 5120 31 of via e-mail leenard.kanselaar@yfc.nl
Met vriendelijke groet,
Anton van Steenis

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN 2019-2020
Herfstvakantie
21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie
24 februari t/m 28 februari 2020
Paasvakantie
10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie
27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart
21 en 22 mei 2020
e
2 Pinksterdag
1 juni 2020
Zomervakantie
20 juli t/m 28 augustus 2020
De vrijdagen voor de kerst- en zomervakantie zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij.
STUDIEDAGEN Bijzondere vrije dagen voor de leerlingen (i.v.m. studiedag personeel):
15 oktober 2019, 13 november 2019, 28 januari 2020, 4 maart 2020, 28 mei 2020 en 26 juni 2020.
Volgende nieuwsbrief komt op 6 november 2019

