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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.

Bij alle data die in deze brief
genoemd worden, schrijven wij
‘Deo Volente’, en dat betekent:
'Als de Heere het wil en wij
zijn in leven, dan zullen wij dit
of dat doen.’
Belangrijke data:
22 dec.
Nieuwsbrief 5
8 jan.
1e schooldag 2018
10 jan.
Hoofdluiscontrole
26 jan.
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Zijn naam is Jezus.
Jezus is zijn naam.
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft,
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.
Zijn naam is Jezus.
Zijn naam is Jezus
Jezus is zijn naam.
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft,
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.
Zijn naam is Jezus.
Voor dit kleine Kindje
buigen wij ons neer.
Hij is de Messias,
Hij is onze Heer,
Hij is de Messias,
Hij is onze Heer.
Zijn naam is Jezus
Jezus is zijn naam.
Hij is de Redder die God aan de wereld geeft,
dat wie in Hem gelooft voor eeuwig leeft.
Zijn naam is Jezus.
Het bovenstaande lied hebben de kinderen van groep 6, 7, 8
gezongen tijdens de kerstviering.
Jezus werd zo gewoon geboren, maar dat was gewoon heel
bijzonder. Want wat hebben wij met Kerst een groot cadeau van
God gekregen. Zoals het lied ook verwoord heeft God, de Redder
aan deze wereld gegeven en als je in Hem geloofd zal je eeuwig
leven hebben. Ik hoop en bid dat iedereen Jezus mag leren
kennen en aanvaarden als zijn/haar Verlosser.
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Personeel
Juf Marleen hoopt na de kerstvakantie zo af en toe weer aanwezig te zijn op school. Zij zal op arbeid
therapeutische basis weer momenten op school zijn. Zodra zij weer haar lesgevende
taken op gaat pakken zullen wij u hierover informeren.
Van juf Evelien kregen wij een mooi bericht. Juf Evelien en haar man verwachten in
juni 2018 hun tweede kindje. Hoe wij de vervanging voor juf Evelien gaan regelen
hoort u t.z.t. van ons. Wij hopen dat de zwangerschap voorspoedig mag verlopen
en dat er straks een gezonde baby geboren zal worden.
Terugblik
Sinterklaas
Op 05 december jl. hebben 2 pieten de kleuters tijdens de pietengym verrast met
een bezoekje in de gymzaal. ’s Middags hebben de pieten ook de andere groepen
nog een bezoekje gebracht. Het was een gezellige dag.
Kerstviering
Woensdagavond 20 december jl. hebben wij met elkaar het kerstfeest gevierd in de kerk. Wat was het een
‘gewoon’ bijzondere viering. De collecte heeft €238,85 opgebracht. Een mooi bedrag voor onze
sponsorkinderen. Hartelijk dank hiervoor.
Eerste schooldag in januari 2018
Op maandag 08 januari 2018 zal om 8.20 uur de poort weer open gaan en hopen wij alle kinderen weer te
kunnen begroeten!
Ouderbijdrage 2017-2018
In oktober jl. heeft u een brief ontvangen voor de ouderbijdrage. Wij willen de ouders, die betaald hebben,
heel hartelijk danken voor hun snelle reactie op ons verzoek. Ouders die nog niet betaald hebben willen wij
hierbij herinneren aan het verzoek om te betalen. Het gaat om €32,50 per kind en vragen u dit over te maken
op NL68RABO0310301637, onder vermelding van Ouderbijdrage 2017-2018 + naam kind + groep.
Dank u wel!
Wijzigingen doorgeven
Bij de inschrijving van uw kind heeft u belangrijke gegevens zoals uw adres, telefoonnummer e.d. aan ons
doorgegeven. Het kan gebeuren dat hier dingen in wijzigen. Wilt u dit dan aan ons doorgeven, zodat ons
systeem zo up-to-date mogelijk is en wij u in het belang van uw kind(eren) altijd kunnen bereiken.
Overblijven
Mocht u een vraag hebben aan de TSO-coördinator (Anet Bakker) dan moet u de vraag sturen naar
tsodeburchtaalst@gmail.com en niet naar overblijven met Edith. Overblijven met Edith is het programma
waarmee wij werken, maar deze vrouw is niet om overblijfvragen van onze school te beantwoorden 
Hoofdluiscontrole
De volgende hoofdluiscontrole zal plaatsvinden op woensdagochtend 10 januari a.s. Let u erop 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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Groep 0
Vanaf maandag 08 januari 2018 starten wij weer met groep 0. In het komende voorjaar hopen wij een hele
kring met nieuwe leerlingen te verwelkomen. Wij noemen de namen in de volgorde waarop ze gaan
instromen:
Kim van de Laar, Corlinde van Ingen, Ilona van Hees, Elin van der Schans, Aimeé Vos, Renske Hak.
Sommigen zullen pas helemaal aan het eind van het schooljaar komen wennen, maar wij willen ook hen alvast
welkom heten. Wij hopen dat deze nieuwe leerlingen allemaal snel hun plekje binnen de muren van
‘De Burcht’ zullen vinden!
Toetsen
Middenin het schooljaar, in de maanden januari en februari staan 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 wij 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.
Rapportgesprekken
Het duurt nog even, maar ik wil alvast de data voor de rapportgesprekken noemen.
Op maandagavond 19 en dinsdagmiddag 20 februari a.s. zullen de eerste rapportgesprekken van dit
schooljaar worden gehouden.
GEZOCHT!!
In de decembermaand hebben wij mogen genieten van de sneeuw. Toch zorgt de
sneeuw en vorst ervoor dat ook het schoolplein glad en gevaarlijk wordt. Nu zijn
wij op zoek naar een vrijwilliger die, mocht er sneeuw vallen, voor ons het plein
van het hek naar de kleuteringang sneeuwvrij kan maken en zout kan strooien.
Mocht u dit willen doen, laat het dan aan ondergetekende weten.
Kijkochtend nieuwe leerlingen
Op woensdagochtend 7 februari a.s. is er van 9.00-10.00 uur weer een kijkochtend voor nieuwe leerlingen, die
voor 31 december 2019, 4 jaar hopen te worden. Kent u nog ouders die interesse hebben in onze school? Deze
ouders zijn van harte welkom!
Wie zijn er jarig in januari?
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een fijne dag
en een gezond nieuw jaar toe!
2 jan.
4 jan.
4 jan.

Naomi Vos
John Klooster
Zoë van de Wetering
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7 jan.
7 jan.
10 jan.
12 jan.
16 jan.
22 jan.
22 jan.
23 jan.
24 jan.
25 jan.
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Tara-Jill van Aalst
Milan van den Anker
Melia Krielaart
Karlijn Hak
Robin Hak
Rebecca Maas
Pepijn van der Perk
An Mei van Tongeren
Casper Bauman
Daniël Blank

Gezegende Kerst en een goede vakantie gewenst ook namens de leerkrachten,
Roos de Weerd,
Directeur ‘De Burcht’
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