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Het verwondert me
Een herder die begeleidt een kudde schapen
Hij loopt erachter en ziet elk dier gaan.
En als bij nacht de kudde weer gaat slapen
Dan maakt hij vuur en blijft oplettend staan.
Bezoekadres:
Oranjestraat 1a
5308 JW Aalst
Contact:
T | 0418 671666
@ | info@school-deburcht.nl
r.deweerd@school-deburcht.nl
W | www.school-deburcht.nl
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.

De vader en de moeder blijven waken
Als hun kind veilig in zijn bedje ligt.
Terwijl zij zich over hem zorgen maken
Slaapt hij tevreden met een lach op zijn gezicht.
De leerkracht ziet de kinderen binnenkomen
Ze zijn vandaag weer aan hem toevertrouwd.
Ze hebben als hun dromen meegenomen
De leerkracht weet: ’t zijn kinderen van goud.
O God, ik vraag U heel bescheiden
Steun mij ook dit jaar maar weer.
Als herder en als ouder mag ik hen begeleiden
En dat verwondert me zo, elke keer.

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.’
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Informatie actie
schoenendoos
21 okt.
Nieuwsbrief-3
Feest gr. 1-2
24-28 okt. Herfstvakantie

De eerste vier weken zitten er op en het voelt weer helemaal vertrouwd met
elkaar op school. Soms lijkt het wel alsof de vakantie al heel lang geleden is.
Vorige week mochten we de meesten van u begroeten tijdens de
informatieavond. Het geeft aan, dat u zich betrokken voelt bij het onderwijs
op onze school en dat vinden we erg belangrijk. Samen mogen we zowel op
school als thuis vormgeven aan de vorming, begeleiding en educatie van de
kinderen. Juist voor hen is het belangrijk als er een goede afstemming
tussen beide is.
Voor ons was dit de eerste informatieavond. We hebben veel positieve
reacties ontvangen en dat was fijn! Helaas kon de informatieavond van
groep 2 niet doorgaan, omdat juf Carola ziek was. Deze is verzet naar
donderdagavond 13 oktober a.s. De ouders van groep 2 zijn hiervan op de
hoogte gesteld.
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Personeel
Zoals in het vorige schoolnieuws is gemeld, zijn er zorgen over de gezondheid van Stan. Doordat Stan
slikproblemen heeft is er een sonde geplaatst en krijgt hij volledig zijn voeding via de sonde. Op 4 oktober a.s.
zal Stan worden geopereerd. We wensen Ellen en Albert Gods kracht toe bij alle zorg rondom Stan.
Mocht u een kaartje willen sturen, het adres is:
Waterkers 26
5308 LM Aalst
Over het terugkomen van juf Ellen weten we nog niets definitiefs. Als we meer weten zullen we de ouders van
de groep 1 leerlingen hier verder over informeren.
Voor juf Chantal komt het verlof ook inzicht. Donderdag 20 oktober a.s. is haar laatste werkdag in groep 1. We
wensen haar alvast een goed verlof en hopen haar in het voorjaar weer op school te kunnen begroeten.
Fotograaf
Op dinsdag 20 september jl. is Jolanda van Helden geweest om groepsfoto’s te maken. Vandaag krijgt u de
inlogcodes om online de groepsfoto te kunnen bestellen.
Sportdag groep 7&8
Op dinsdag 27 september jl. heeft groep 7 en 8 een sportieve dag gehad. Wat fijn dat er ouders waren die
konden helpen. Dank daarvoor!
Speelochtend Peuters&Kleuters
Op woensdag 28 september jl. hebben de peuters en kleuters een gezellige speelochtend gehad. Alle ouders
die hier aan mee hebben geholpen hartelijk dank!
Spellencircuit in groep 1 en 2
Voor de herfstvakantie wordt er in groep 1 en 2 weer gestart met het spellencircuit. De ouders van groep 1 en
2 hebben zich op kunnen geven voor extra hulp.
Leesweek – 10 t/m 14 oktober 2016
Elk jaar reserveren we een week speciaal over (voor)lezen. Dit jaar doen we dat van 10 t/m 14 oktober a.s. We
houden het thema van de christelijke kinderboekenmaand aan. Dit jaar is dat: ‘Vertel nog eens’.
Er komt nog een brief met wat meer informatie!
Sparen voor de schoolbieb!
Bruna wil graag samen met ons het lezen van kinderboeken stimuleren. Daarom
komen zij in de kinderboekenweek met een leuke actie! Koopt u in deze periode van
3 t/m 16 oktober a.s. een kinderboek bij Bruna of op bruna.nl dan kunnen deze
bonnen gespaard worden. Aan het eind van de actieperiode wordt door Bruna 20%
van het totaalbedrag gesponsord in de vorm van kinderboeken.
Hoe kunt u een bedrage leveren aan deze actie?
 Ouder(s) en/of verzorger(s) kopen een kinderboek bij Bruna of op bruna.nl en leveren de kassabon in bij de
leerkracht.
 School verzamelt alle kassabonnen tijdens de actieperiode van 3 t/m 16 oktober 2016
 Daarna zal school de bonnen in gaan leveren bij een Bruna winkel en kunnen we voor 20% van het
totaalbedrag nieuwe kinderboeken uit gaan zoeken.
Helpt u ons om dit tot een succes te maken?
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Schoenendoosactie – www.actie4kids.org
Op woensdag 19 oktober a.s. krijgt het oudste kind een folder mee om
een schoenendoos te vullen voor Actie4kids. We hopen dat er net zoals
vorige jaren veel leerlingen meedoen om hun minderbedeelde
leeftijdsgenootjes te verrassen met een gevulde schoenendoos! We
hopen dat het haalbaar is om per gezin één doos te vullen.
De verzendkosten (€ 5,00) kunnen worden overgemaakt aan Actie4Kids
(dus niet aan school). Contant geld kan ook, maar dat is een stuk lastiger voor ons. Inleveren kan tot en met
woensdag 2 november a.s. Wil uw kind wel graag een doos vullen, maar is het bijdragen in de verzendkosten
moeilijk? Geen probleem, maar meld dit dan even bij de directie.
Afsluiting thema Herfst – groep 1 & 2
In groep 1 en 2 gaan ze de komende weken werken over het thema Herfst.
Op vrijdag 21 oktober a.s. wordt het thema op een feestelijke manier afgesloten, want de juffen zullen dan
hun verjaardag vieren. Hierover ontvangen de ouders van groep 1 en 2 nog verdere informatie.
Herfstvakantie
In de week van 24 t/m 28 oktober 2016 hebben we een weekje herfstvakantie.
Graag zien we jullie weer op school vanaf maandag 31 oktober!
Verbinding school en kerk
Voor de zomervakantie zijn er gesprekken geweest met de Adviesraad en de kerken uit Aalst.
Met elkaar kwamen we tot de conclusie dat het zo mooi zou zijn om de kerken meer te betrekken bij ons
onderwijs.
In overleg met de leerkrachten, adviesraad en de kerken hebben we besloten om met Dank- en Biddag met de
kinderen naar de kerk te gaan tijdens schooltijd.
Dit jaar gaat groep 5 t/m 8 met Dankdag naar de kerk en groep 1 t/m 4 met Biddag. Volgend jaar draaien we
het om en gaat groep 1 t/m 4 met Dankdag en groep 5 t/m 8 met Biddag.
Dit jaar hopen we ook de kerstviering in de ‘Witte’ kerk te houden.
Mooie ontwikkelingen die passen bij het Christelijk onderwijs dat wij geven op De Burcht.
Logopedie in school
Ook dit schooljaar verzorgen wij vanuit SpreekAtelier weer logopedische
begeleiding op school. Onze logopedist Chantal Koolen is iedere
donderdagochtend van 08:30 tot 12:00 uur aanwezig.
U kunt met uw kind bij de logopedist terecht voor onder andere vragen, twijfels of zorgen rondom de
verstaanbaarheid of klanken die verkeerd worden uitgesproken, een te kleine woordenschat, moeite met het
vertellen van een verhaal, moeite met het maken van zinnen, slappe mondspieren, kwijlen en slissen,
stemproblemen of het moeizaam verlopen van het leren lezen.
U kunt altijd informeren naar de mogelijkheden van onze logopedische begeleiding op school. Loop gerust
eens binnen of neem contact op via 0418-540594 of info@spreekatelier.nl.
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Wie zijn er jarig in oktober?
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. We wensen jullie een fijne dag
en een gezond nieuw jaar toe!
4-okt Stefano Pereira Brites (gr.6)
11-okt Emma van de Werken (gr.5)
12-okt Robbin van den Anker (gr.7b)
12-okt Annabelle Valenteijn (gr.2)
12-okt Diederick Valenteijn (gr.2)
14-okt Josephine Biesheuvel (gr.2)
16-okt Laura van Brakel (gr.6)
22-okt Lotte Bouman (gr.3)
24-okt Evelien van Heemskerk (gr.4)
27-okt Lucas Oomen (gr.2)
28-okt Yannick Visser (gr.7b)
31-okt Manon van Utrecht (gr.5)

Een hartelijke groet ook namens de leerkrachten,
Roos de Weerd,
Locatieleider ‘De Burcht’
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