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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 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:
23 dec.
9-12uur school
12uur VAKANTIE!
Nieuwsbrief-5
9 jan.
Weer naar school
11 jan.
Hoofdluiscontrole
17 jan.
Praatmiddag
26 jan.
19.00uur ouderavond
‘Wonderlijk Gemaakt’
27 jan.
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Het kon zelfs niet gewoner,
een kribbe in een stal.
Wie zou nu dáár verwachten
de Koning van 't heelal.
't Was haast niet te geloven,
dat wonder, waar gebeurd:
een hemel die voor even
wijd open werd gescheurd!
Het kon zelfs niet gewoner.
Daar moet je God voor zijn,
om iets heel groots te geven,
zo simpel en zo klein,
je Zoon als Redder sturen
voor ieder die het wil,
niet met trompetgeschal, maar
onopgesmukt en stil.
Zo kregen wij een teken
waar onze sterkte ligt:
gewoon twee kinderogen
op 't sterrenlicht gericht.
Laat ons dus zomaar volgen:
de weg der wijzen gaan,
met van die kleine stappen
achter Gods grootheid aan!

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van
2016. De kerstvakantie ligt voor ons. De
kerstviering hebben wij gisterenavond
gehad.
Nu mogen wij gaan genieten van een
vakantie waarin wij uit kunnen rusten en
nieuwe krachten op kunnen doen voor
2017.
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Personeel
Op 30 november jl. is er een dochter bij juf Chantal en Arnout geboren. Zij heet Sarah Alida Catharina van
Holten. Haar roepnaam is Sarah.
Mocht u een kaartje willen sturen dan kan dat naar het volgende adres:
Vogelenzang 46
4261 ZH Wijk en Aalburg
Op 30 januari a.s. hoopt juf Marleen met zwangerschapsverlof te gaan. Haar laatste werkdag zal zijn op
donderdag 26 januari a.s. De ouders van groep 4-5 hebben vandaag een e-mail ontvangen over hoe de
vervanging in groep 4-5 zal gaan.
Terugblik
Kinderboekenweek kleurwedstrijd
Tijdens de Christelijke Kinderboekenweek hebben er verschillende kinderen meegedaan met de
kleurwedstrijd die de Boekenplank in Gameren had uitgezet. Milan Kramer had 1 van de mooiste tekeningen
ingeleverd. Hiervoor heeft hij een mooie prijs mogen ophalen! Gefeliciteerd Milan!
Sinterklaas
Op 5 december jl. hebben 2 pieten onze school bezocht. Wat was het gezellig. De kinderen hebben lekkere
pepernoten en een mooi cadeau gekregen.
Kerstviering
Op donderdagavond 22 december jl. mochten wij de kerstviering weer houden. Wat was het fijn dat wij voor
het eerst de kerstviering in de kerk konden doen. Dank voor uw aanwezigheid!
Ouderbijdrage 2016-2017
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 2016-2017 + naam kind + groep.
Dank u wel!
Groep 0
Vanaf maandag 9 januari 2017 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 in gaan stromen:
…Lana van Helden, Rodé Groeneveld, Daniël van Heemskerk,
Noémi Struijk, Boaz Voets, Luc van Hemert, Lieke van de Meijden,
Caitlynn van Hooff, Tess Bouman en Femke van de Berg…
Sommigen zullen pas helemaal aan het eind van het jaar 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!
Hoofdluiscontrole
De volgende hoofdluiscontrole zal plaatsvinden op woensdagochtend 11 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).
Praatmiddag – groep 3-7
Op dinsdag 17 januari a.s. is er weer een praatmiddag voor de ouders van de groepen 1 t/m 7. U krijgt meteen
na de kerstvakantie de mogelijkheid om u hiervoor op te geven.
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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.
Ouderavond over ‘Wonderlijk Gemaakt’
Op school werken wij met de methode ‘Wonderlijk Gemaakt’. Dit is een methode voor seksuele vorming. De
methode is ontwikkeld door Driestar onderwijsadvies.
Op donderdagavond 26 januari a.s. komt er iemand van Driestar onderwijsadvies een ouderavond geven over
deze methode. De avond begint om 19.00uur. Vanaf 18.45uur is er inloop met koffie en thee!
U bent allemaal 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
7-jan
7-jan
10-jan
12-jan
16-jan
22-jan
23-jan
23-jan
24-jan
25-jan

Naomi Vos (gr.7a)
John Klooster (gr.7b)
Zoë van de Wetering (gr.7a)
Tara-Jill van Aalst (gr.3)
Milan van den Anker (gr.4)
Melia Krielaart (gr.6)
Karlijn Hak (gr.3)
Robin Hak (gr.4)
Rebecca Maas (gr.6)
Pepijn van der Perk (gr.7a)
An Mei van Tongeren (gr.3)
Casper Bauman (gr.7a)
Daniël Blank (gr.6)

Wij wensen iedereen een gezegend Kerstfeest en een goede jaarwisseling toe
Team ‘De Burcht’
Roos de Weerd,
Locatieleider ‘De Burcht’
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