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Onze nieuwsbrief verschijnt aan
het einde van de maand en
wordt verstrekt aan alle
ouders/verzorgers van onze
leerlingen. De brief kunt u ook
lezen op onze website.

Hij kwam bij ons, zo heel klein,
en deelde onze nood en pijn,
verliet Zijn hemelse rijk,
Hij werd een mens aan ons gelijk.
Refrein

Zie onze God, dit Koningskind,
Hij is het licht voor wie Hem vindt.
Hij Die Zichzelf zo voor ons gegeven heeft,
zodat in ons Zijn liefde leeft.
Er was geen plaats meer voor Hem,
daar in het stadje Bethlehem,
kwam Hij in een stal terecht
werd in een voederbak gelegd.
Refrein

De herders waakten die nacht,
hun werd het goede nieuws gebracht,
het reddingsplan wordt bekend;
de Zoon van God die vrede brengt.
Refrein

Bij alle data die in deze brief
genoemd worden, schrijven we
‘Deo Volente’, en dat betekent:
'Als de Heere het wil en wij
zijn in leven, dan zullen we
dit of dat doen.’
Belangrijke data:
4 jan
We beginnen weer!
6 jan
Hoofdluiscontrole
7 jan
Gastles gr1-4
12 jan
Gastles gr1-4 (Nh.)
Praatmiddag gr 0-8
13 jan
mid: BHV-herhaling
14 jan
Pleinactiviteit
18 jan
GGD-spreekuur
29 jan
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De wijzen zagen Zijn ster,
ze zochten Hem en reisden ver,
brachten geschenken en eer,
ze knielden bij het kindje neer.
Refrein

Nu mag ik dicht bij U zijn
en geef U al mijn angst en pijn,
zo vind ik vrede bij U,
beleef het ware kerstfeest nu.
Als deze nieuwsbrief verschijnt, ligt de kerstvakantie van het jaar
2015 weer voor ons. De kerstviering op onze school heeft al weer
plaatsgevonden. We zijn de Heere God er heel dankbaar voor dat
we dit al zoveel jaren achtereen in vrijheid en vrede mogen doen!
Dit keer hebben we als opening voor een kerstlied met een
veelzeggende tekst gekozen. Het lied is gekopieerd van de site
www.nieuwlied.nl. Het is te zingen op de melodie van het bekende
paaslied: ‘Hij kwam bij ons heel gewoon’. Een idee om dit eens te
doen… en de tekst daarmee extra door te laten dringen?
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Personeel
Waarschijnlijk hebt u het nieuwtje al vernomen, maar misschien ook niet…? Juf Ellen heeft ons verteld dat ze in
verwachting is van het 2e kindje. Als alles goed gaat, dan zal de baby eind juni geboren worden. We wensen Juf Ellen
vanaf deze plaats een goede zwangerschap toe. Zodra we duidelijkheid kunnen geven over de vervanging, dan
melden we dat aan u.

Wie wordt vanaf februari tijdelijk directeur op de scholen in Aalst en Brakel?

Onze huidige directeur, Amerens van Kuilenburg, zal eind januari haar werk op onze scholen beëindigen. Haar taken
moeten worden opgepakt door een opvolger. Als bestuur hebben we gekozen om de komende maanden te gaan
werken met een tijdelijke directeur. Daarom is er gezocht naar een geschikte kandidaat met de nodige ervaring. En
die hebben we gevonden in de persoon van Dhr. G. (Gert) Tissink! Iemand met veel ervaring in het basisonderwijs,
als leerkracht, maar ook als (bovenschools) directeur. Voor ons was het ook heel belangrijk dat hij zich herkent in
de christelijke identiteit die onze scholen hebben. Ook dit is het geval! We zijn er daarom dankbaar voor dat we
kunnen melden dat Dhr. Tissink per 1 februari 2016 de directie kan en wil voeren op de scholen. Hij zal sowieso
bereikbaar zijn via het voor u bekende e-mailadres: info@school-deburcht.nl. In een volgende nieuwsbrief zal Dhr.
Tissink zich verder aan u voorstellen.
Rapportmap
Graag ontvangen we de rapportmappen die op woensdag 25 november zijn uitgereikt z.s.m. weer retour, met uw
handtekening erop!
Sint & Piet
Op vrijdag 4 december vierden we dat Sint in ’t land was. We zijn allemaal verrast met een cadeautje! En iedereen
die daarvoor misschien even hulppiet was? Bedankt daarvoor!
Bedankt!
We willen via dit bericht de vele ouders (o.a. de ouderraadsleden) hartelijk bedanken
die in deze laatste schoolweken hulp hebben geboden bij de gezellige
decemberactiviteiten. Maar ook is er een woord van dank voor alle andere hulp die
zij en anderen geboden hebben in het eerste deel van dit schooljaar. We maken graag
en dankbaar gebruik van uw betrokkenheid en helpende handen!
Kerstviering
Op donderdagavond 17 december mochten we de kerstviering weer houden. Dank voor uw aanwezigheid en uw
bijdrage aan de collecte na afloop!
Groep 0
Vanaf maandag 4 januari 2016 starten we weer met groep 0. In het komende voorjaar hopen we diverse nieuwe
leerlingen te verwelkomen. We noemen de namen in de volgorde waarop ze in gaan stromen:
… Anna Biesheuvel, Charlotte van Boggelen, Elouise Leerlooijer, Lukas Vernooij en Carlijn Vos…
Sommige van hen zullen pas over enkele maanden komen wennen, maar we willen ook hen alvast welkom heten.
We hopen dat deze nieuwe leerlingen allemaal snel hun plekje binnen de muren van De Burcht zullen vinden!
Hoofdluiscontrole
De volgende hoofdluiscontrole zal plaatsvinden op woensdagochtend 6 januari
a.s. Let u er op dat de kinderen dan geen gel of lak in het haar hebben en een
eenvoudig kapsel (dus geen ingewikkelde knotjes of vlechten)?
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Literatuurles voor groep 1-4
Op donderdag 7 januari a.s. is de schrijver van ‘Kleine wolk’ aanwezig voor een activiteit in groep 1 t/m 4. Op
dinsdag 12 januari gaan de leerlingen voor een activiteit naar Nederhemert. Hiervoor is speciaal een bus geregeld,
dus we hoeven geen ouders te bellen voor het vervoer!
Praatmiddag – groep 0-8
Op dinsdag 12 januari a.s. is er weer een praatmiddag voor de ouders van de
groepen 0 t/m 8. U krijgt hierover meteen na de kerstvakantie de mogelijkheid om
op te geven.
BedrijfsHulpVerlening
Op woensdagmiddag 13 januari a.s. zullen de BHV-ers uit onze teams hun herhalingsles voor BHV ontvangen. Dit
heeft geen consequenties voor het lesrooster, maar we willen het even melden omdat dit wel in het belang van de
leerlingen is!
Combinatiefunctionaris
Vanaf januari 2016 mogen we als school gebruik gaan maken van de combinatiefunctionaris vanuit de Gemeente
Zaltbommel. Er is intussen een overeenkomst getekend waarin opgenomen is dat we per week 3 gymlessen zullen
krijgen met een vakleerkracht, maar ook enige ondersteuning bij culturele activiteiten. We zijn blij met deze
mogelijkheid, want niet alle leerkrachten zijn bevoegd om gymlessen te geven. Op deze wijze kan dat wel op een
goede manier aangeboden worden!
GGD-spreekuur
Op maandag 18 januari is er weer een spreekuur van de GGD in de spreekkamer van onze school. Ellen van Est is
dan aanwezig. Als uw kind bij haar wordt verwacht voor een gesprekje of een controle dan ontvangt u hiervan thuis
bericht.
Toetsen
Middenin het schooljaar, in de maanden januari en februari staat er een hele
rij toetsen gepland voor Rekenen, Woordenschat, Spelling en Begrijpend
lezen. Deze toetsen vormen voor de leerkrachten en de leerlingen een
belangrijk meetmoment. Deze toetsen horen niet bij de methodes die we
op school gebruiken, maar zijn ontwikkeld door Cito. Deze toetsen meten
het niveau van de leerlingen. De scores, die de leerlingen op deze toetsen
behalen, worden uitgedrukt in de cijfers I t/m V. Daarbij is I het hoogste
niveau en V het laagste. Bij het aanbod van extra hulp of uitdaging weegt
deze score nadrukkelijk mee.
Pleinactiviteiten
In de maand december heeft Meester Roel (van de Gelderse Sportfederatie) de leerlingen allerlei activiteiten
aangeboden zodat het spelen op het plein leuker is geworden. Er is ook wat nieuw buitenspeelgoed aangeschaft.
Dit alles is mogelijk gemaakt door subsidie van de GGD en de provincie Gelderland. Op donderdag 14 januari zal
meester Roel nog één keer aanwezig zijn!
Wie zijn er jarig in januari?
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag
te vieren. We wensen jullie een fijne dag en een gezond nieuw jaar toe!
2-jan
Naomi Vos (gr 6)
4-jan
Zoë van de Wetering (gr 6)
4-jan
John Klooster (gr 6)
7-jan
Tara-Jill van Aalst (gr 2)
7-jan
Milan van den Anker (gr 3)
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10-jan
12-jan
16-jan
19-jan
22-jan
22-jan
23-jan
23-jan
24-jan
25-jan
26-jan
31-jan
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Melia Krielaart (gr 5)
Karlijn Hak (gr 2)
Robin Hak (gr 3)
Henkjan Maas (gr 8)
Rebecca Maas (gr 5)
Pepijn van der Perk (gr 6)
An Mei van Tongeren (gr 2)
Michon Crielaard (gr 7)
Casper Bauman (gr 6)
Daniël Blank (gr 5)
Tannya Pereira Brites (gr 8)
Pascal v Aalst (gr 7)

Vakantierooster 2016-2017
Het vakantierooster voor het volgende schooljaar is bekend (dit is samengesteld na overleg met de Gemeente
Zaltbommel). Het onderstaande rooster is ook te vinden op de website www.school-deburcht.nl.
Herfstvakantie
24-okt-16 t/m 28-okt-16
Kerstvakantie
26-dec-16 t/m 6-jan-17
Voorjaarsvakantie
27-feb-17 t/m 3-mrt-17
Goede Vrijdag-Pasen
14-apr-17 t/m 17-apr-17
Meivakantie
24-apr-17 t/m 5-mei-17
2e Pinksterdag
5-jun-17
Zomervakantie
17-jul-17 t/m 25-aug-17

Wij, alle personeelsleden
van De Burcht, wensen jullie…
een gezegend Kerstfeest,
een gezellige jaarwisseling
en
Gods nabijheid in 2016 toe!

Met een hartelijke groet,

Amerens van Kuilenburg
directeur
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