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Het is volbracht
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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:
29 mrt.
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30 mrt.
Goede Vrijdag – vrij
2 apr.
Tweede Paasdag – vrij
5&6 apr.
Verkeersexamen
20 apr.
Koningsspelen
27apr-13mei Meivakantie
26 apr.
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Ik denk aan de weg
die Jezus moest gaan
aan Zijn pijn en Zijn lijden
hoe Hij alleen kwam te staan.
Verlaten van mensen
van Vader en vriend
Hij droeg onze straf
die Hij niet had verdiend.
Ik zie Hem daar hangen
een wond in Zijn zij
gehoond en bespuugd
voor jou en voor mij.
Zijn handen doorboord
op Zijn hoofd een doornenkroon
bloed uit zijn wonden
een Koningszoon.
Zijn intens van God verlaten zijn
Zijn woorden “Zie de mens”.
Zijn liefde voor de moordenaar aan het kruis
vergeving was Zijn laatste wens.
Stil ga ik de weg naar Golgotha
aan het kruis kniel ik neer vol ontzag
vrij van zonden en straf, voldaan is mijn schuld
omdat Jezus alles heeft volbracht.

Wij zijn dankbaar dat wij in alle rust en vrijheid uit kunnen zien naar Pasen.
Op veel plaatsen elders in deze wereld kan over het lijden en de opstanding
van de Heere Jezus niet vrijuit worden getuigd en gezongen! Wij wensen
iedereen zegen toe op het Paasfeest!
Op Goede Vrijdag (30-maart) en Tweede Paasdag (2-april) is de school
gesloten.
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Personeel
Zoals al eerder is vermeld is juf Evelien zwanger. Woensdag 16 mei a.s. is haar laatste werkdag. Dan mag juf
Evelien gaan genieten van haar verlof. Juf Louise Buijense komt juf Evelien vervangen dit schooljaar. Juf
Francisca en juf Louise gaan wel wisselen met werkdagen. De verdeling gaat er als volgt uitzien:
Maandag en dinsdag – juf Francisca. Woensdag t/m vrijdag - juf Louise.
Zoals de kinderen waarschijnlijk al hebben gemerkt is juf Marleen steeds meer op school. Voor de
vrijdagmiddag heeft zij haar lesgevende taken weer opgepakt. De andere momenten is nog op therapeutische
basis.
Terugblik
Kijkavond projectweek
Wat was het donderdagavond 8 maart jl. een gezellige drukte. Leuk om te zien dat er zoveel belangstelling
was! De enveloppentent heeft € 218,61 opgebracht en de frikandellen, koffie en thee €149,86. Totaal bracht de
kijkavond €368,47 op. Met dit geld en het geld dat nog openstond van de koningsspelen van 2017 hebben wij
nieuwe voetbalshirts kunnen kopen. Ouderraad bedankt voor jullie inzet en een speciaal dank je wel aan alle
sponsoren:
Marcel Vernooij Hovenier
Snoeperij By de Joode
Schilderwerken van Wendel de Joode
Bauman Parket
Rheinchemotechnik
Bouwservice Van Steenbergen
Stucrecht
Slot Loevestein
Esso Tank- & Servicestation Aalst
Op de kijkavond was er ook een prijsvraag. Het antwoord was: COLUMBUS.
De volgende kinderen hebben gewonnen:
Tess Bouman – groep 1, Milan Kramer – groep 4, Hannah van Boggelen – groep 8
Biddag
Woensdag 14 maart jl. hebben wij een mooie Biddagviering gehad in de kerk. Er was tijdens de dienst een
collecte. Deze heeft €165,62 opgebracht.
Culturele Commissie
Maandag 26 maart jl. was Joep van het Gelders Orkest hier op school. Alle groepen hebben van hem een
workshop met slagwerkinstrumenten gehad. Het was een klinkend geheel…
Schoolvoetbal
Op 28 maart jl. heeft het meidenteam gevoetbald. Zij hebben de 3e plaats gehaald. Goed gedaan!
De wedstrijden voor de jongens zijn door de regen uitgesteld. Aankomende woensdag 4 april hopen zij te
voetballen.
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Paasviering en paaslunch
Op donderdag 29 maart jl. hebben wij met elkaar een
heerlijke lunch gehad. Ouderraad bedankt voor jullie inzet.
Na de lunch was de Paasviering in de hal. Deze ging over
Jona. De paascommissie heeft hierover een
e-mail gestuurd.
Kuikens….
In de vroege morgen van 26 maart jl. is het eerst kuikentje
uit zijn ei gekropen. Heel langzaam volgden er meer
kuikentjes. Martijn bedankt dat jij de broedmachine en de kippenren op school hebt willen zetten!
Vanuit de GMR
Nu het bestuur meer op afstand staat en zich met name richt op de hoofdlijnen is het belangrijk dat er in de
dorpen op een andere manier een vertegenwoordiging van ouders en betrokkenen is die rond de school
staan. Vanuit de wet is er een rol weggelegd voor ouders en medewerkers binnen de medezeggenschapsraad
(op schoolniveau) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (op bestuursniveau). Zij hebben adviesen instemmingsrecht op een aantal terreinen. Zij hebben regelmatig overleg met de directeur en/of de
directeur-bestuurder. MR De Burcht wordt vertegenwoordigd door twee leerkrachten en twee ouders. Op dit
moment zitten in de MR als leerkrachten Carola Demper en Ellen Vervoorn en als ouders Ellen Vernooij en
Henri van de Werken. Op bestuursniveau zitten er in de GMR, twee medewerkers vanuit de MR. Dit zijn Ellen
Vernooij en Ellen Vervoorn.
Verkeersexamen
Dit jaar zullen de kinderen uit groep 7-8 weer deelnemen aan het verkeersexamen. Op donderdag 5 april a.s. is
het schriftelijke examen en op vrijdag 6 april a.s. zullen de kinderen het praktische examen afleggen. Alle
kinderen van groep 7-8 wensen wij veel succes!
Koningsspelen
Op vrijdag 20 april a.s. doen wij mee met de koningsspelen.
Groep 0 t/m 4 gaan op school spelletjes doen dit duurt tot 12.00 uur
en dan hebben zij weekend. Groep 5-8 gaan vanaf school op de
fiets naar de gymzaal. Daar hebben zij een morgenprogramma.
Rond 12.00 uur vertrekken zij op de fiets naar het sportveld van
Roda Boys. Daar eten zij hun zelf meegenomen lunch op. Om
14.15uur is dit afgelopen en mogen de kinderen zelf naar huis.
Avondvierdaagse 2018
Het duurt nog even, maar toch willen wij u de data voor de avondvierdaagse alvast melden. Dit jaar is het
wandelevenement gepland van dinsdagavond 22 t/m vrijdagavond 25 mei a.s. Noteert u dit alvast in uw
agenda? Binnenkort zal de opgavebrief mee naar huis komen.
IEP eindtoets
Dit jaar zal de IEP Eindtoets plaatsvinden op dinsdagochtend 18 en woensdagochtend 19 april a.s.. Wij wensen
onze groep-8-ers veel succes om een mooi resultaat te behalen!
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Entreetoets - groep 7
Binnenkort nemen wij in groep 7 de Entreetoets af. Deze toets geeft een beeld van de ontwikkeling die een
leerling heeft doorgemaakt.
GEZOCHT!!!! Nieuwe leden voor de ouderraad
Voor het nieuwe schooljaar is de ouderraad op zoek naar 2 nieuwe ouderraadsleden. Sabrine van de Werken
en Rianne van Utrecht zullen aftreden en daardoor komen er 2 plaatsen vrij. Weet je of ben je iemand die het
leuk vindt om de leerkrachten te ondersteunen bij het organiseren van schoolse activiteiten stuur dan een
e-mail naar info@school-deburcht.nl of loop op school even binnen om je op te geven.
Nieuwe inschrijvingen
Op dit moment zijn wij bezig met de formatie voor het komende schooljaar. Er zijn al veel nieuwe leerlingen
aangemeld. Mocht u nog kinderen kennen die nog niet zijn ingeschreven, maar het komende jaar wel naar
school moeten, zou u de ouders hier dan op willen attenderen? Voor ons is het fijn om hiermee rekening te
kunnen houden!
Meivakantie
Van 27 april t/m 13 mei a.s. hebben wij MEIVAKANTIE. Wij hopen dat het twee weken zullen zijn waarin
iedereen kan uitrusten om op maandag 14 mei a.s. weer te starten!
Wie zijn er jarig in april?
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-april Emma Voets
23-april Thirza Vervoorn
24-april Jesse van Heemskerk
29-april Hannah van Boggelen
30-april Sarah Groeneveld

Hartelijke groeten ook namens de leerkrachten,
Roos de Weerd,
Directeur ‘De Burcht’

4

