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Ga met God
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Bezoekadres:
Oranjestraat 1a
5308 JW Aalst
Contact:
T | 0418 671666
@ | info@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.

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:
28-sept
2e nieuwsbrief
01-okt
20.00uur gebedskring
02-okt
15.30uur afscheid juf Petra
03t/m12-okt Leesweek
10-okt
Start actie schoenendoos
15t/m19-okt Herfstvakantie
24-okt
Hoofdluiscontrole
26-okt
3e nieuwsbrief

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn;
in Zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Hierboven leest u een mooi lied dat u misschien weleens heeft
gehoord. Het wordt in de kerk vaak gezongen als een
dominee afscheid neemt of als kinderen van de
kindernevendienst de overstap maken naar de catechisatie.
Op school nemen wij komende week afscheid van juf Petra.
De afgelopen 16 jaar heeft zij op ‘De Burcht’ gewerkt. Wij zijn
haar dankbaar voor haar inzet en wensen haar Gods Zegen
voor de toekomst!
Vanaf de zomervakantie hebben de kinderen de bijbelverhalen
van Naomi en Ruth en van Samuël gehoord. De komende
maand staan de verhalen van koning David op het
bijbelvertelrooster.
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Personeel
Eerder deze maand heb ik u geïnformeerd dat juf Petra haar ontslag heeft ingediend. Wij zijn op zoek
gegaan naar een vervangende leerkracht. Juf Marloes heeft aangegeven dat zij meer wilde werken. Per
17 september jl. zijn haar werkdagen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Elke woensdag zal
groep 7-8 les krijgen van ondergetekende.
Op dinsdag 02 oktober a.s. zal juf Petra afscheid nemen van school. Van 15.30 - 16.30 uur willen wij u
de mogelijkheid geven om juf Petra een hand te geven en haar gedag te zeggen.
Op 10 oktober a.s. is de laatste werkdag van juf Chantal voordat zij met zwangerschapsverlof gaat. Wij
wensen juf Chantal alvast een goed zwangerschapsverlof en zodra er een kindje is geboren zullen wij u
daar uiteraard over informeren.
Na de herfstvakantie begroeten wij juf José Moen in groep (0)-1. Zij gaat naast juf Francisca lesgeven.
De werkdagen van de juffen zullen iets veranderen. Op maandag en dinsdag zal juf Francisca in groep
(0)-1 zijn en op woensdag t/m vrijdag juf José.
Vanaf vrijdag 23 november a.s. hopen wij juf Evelien weer te begroeten op school. Zij zal naast meester
Wim haar werkzaamheden oppakken. Wij bedanken juf Tine voor haar inzet in groep 4. Gelukkig nemen
wij geen afscheid van haar, want zij gaat een arrangements-leerling begeleiden en daarnaast zal zij nog
momenten van ondersteuning bieden in groep 5-6 en 7-8.
Per 01 oktober a.s. is er een nieuwe IB’er op ‘De Burcht’.
Els van de Wal wordt de nieuwe IB’er. Haar werkdag zal naar alle
waarschijnlijkheid donderdag worden.
Sinds dit schooljaar is juf Lotte op maandag-, dinsdag- en
donderdagochtend bij ons op school werkzaam. Vanuit de overheid
hebben wij extra gelden ontvangen om de werkdruk bij de
leerkrachten te verlagen. Met het team hebben wij hierover
gesproken en is er besloten dat wij voor 3 ochtenden ondersteuning
willen in groep 5-6 en 7-8. Haar werkzaamheden variëren van extra
lezen met kinderen, met groepjes kinderen rekenen of soms
gemaakt werk met de kinderen bespreken.
Terugblik
Informatieavond
Op 30 augustus jl. was de informatieavond in alle groepen. Fijn om zoveel ouders te ontmoeten.
Studiedag 04 september jl.
De kinderen waren deze dag lekker vrij. Als team hebben wij gesproken over de visie-missie van de
school. Hieronder de visie zoals wij deze hebben geformuleerd:
In ons christelijk onderwijs vinden wij het belangrijk dat er een goed pedagogisch leefklimaat heerst,
waardoor elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen zodat het kind goed voorbereid is op het
functioneren in de maatschappij. Dit realiseren wij onder meer door een goede samenwerking tussen
leerlingen, ouders en school. Wij hechten waarde aan eenheid in aanpak (doorgaande leerlijn) en
goede, duidelijke leiding; zowel in de groepen als op schoolniveau.
Als team zijn wij open en eerlijk naar elkaar, heerst er een positieve sfeer, vormen wij een eenheid en
maken wij gebruik van elkaars sterke punten. Dit vanuit het vertrouwen dat wij het beste met elkaar
voor hebben. Wij leren van en met elkaar.
In onze samenwerking (met leerlingen, ouders en onderwijspersoneel) communiceren wij op basis van
openheid, eerlijkheid en respect. Wij hebben oog voor elkaar. Het is duidelijk wat er wordt
verwacht met betrekking tot afspraken en beleid. Wij werken op basis van wederzijds vertrouwen.
Hier willen wij met elkaar aan werken. Dit doen wij niet alleen, want samen met u willen wij hier naar toe
werken. Wij hebben gesproken wat goed gaat, wat wij nog kunnen verbeteren of welke ontwikkelingen
wij door willen voeren. Mocht u nog dingen willen benoemen dan kunt u dit op de e-mail zetten.
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Ouder-vertelgesprek
Op maandagavond 24 en dinsdagmiddag 25 september jl. was het ouder-vertelmoment. Wij kijken terug
op positieve gesprekken met elkaar.
Op tijd starten….
Het komt regelmatig voor dat kinderen te laat binnen worden gebracht bij groep 1 en 2. Ik wil u daarom
bij deze vragen uw kind op tijd te brengen en uiterlijk om 8.30/13.15 uur de school weer te verlaten. Op
deze manier kunnen de leerkrachten ook op tijd starten met de lessen. Als de bel gaat zal de leerkracht
van groep (0)-1 de buitendeur sluiten.
Bericht vanuit het bestuur
Aan de ouders/verzorgers
Het is u bekend dat basisschool de Burcht sinds medio 2017 onderdeel uitmaakt van de Stichting
Christelijk Onderwijs Bommelerwaard (SCOB). De SCOB stelt zich ten doel kwalitatief goed positief
christelijk onderwijs in onze regio te verzorgen en in stand te houden. De stichting wordt geleid door een
dagelijks bestuur bestaande uit de directeur-bestuurder en 2 (vrijwillige) uitvoerende bestuursleden.
Daarnaast is er een toezichthoudend bestuursdeel dat op hoofdlijnen toezicht houdt op beleid, kwaliteit
en ontwikkelingen. Wij hechten eraan dat alle kernen waar scholen van de SCOB staan hierin
vertegenwoordigd zijn. Voor Aalst geldt dat dit al ruim een jaar niet het geval is. Om die reden wenden
wij ons in deze nieuwsbrief tot u met de oproep om eens na te denken over de vraag of een bestuurs/toezichthoudersfunctie iets voor u is. Of misschien kent u iemand in uw omgeving die u aan zou willen
bevelen. De directeur-bestuurder, Gert Tissink, en de voorzitter, Dirk Poortvliet, gaan graag met u in
gesprek om vragen te beantwoorden en/of een toelichting te geven. Voor informatie kunt u ook alvast
terecht op de website www.scobommelerwaard.nl Van harte aanbevolen. Wij horen graag van u.
Met een hartelijke groet,
G.T. (Gert) Tissink
directeur-bestuurder
Rijksmuseum
Op dinsdag 09 oktober a.s. hoopt groep 5 t/m 8 naar het Rijksmuseum te gaan. Deze activiteit wordt
georganiseerd vanuit de Culturele Commissie.
Nieuwe privacy wetgeving
Eerder deze maand heeft u een brief ontvangen om wel/geen toestemming
te geven voor het plaatsen van foto’s op de website/sociale media e.d.
Door deze privacy wet mogen wij geen adressenlijst van de klassen meer
verstrekken aangezien hier veel persoonlijke gegevens van kinderen/ouders
op staan.
Als team hebben wij ook gesproken over het vieren van de verjaardagen
van de kinderen in groep 0,1,2. Vaak zijn ouders hierbij aanwezig en maken
zij zelf foto’s. Doordat wij niet kunnen checken op leerlingen die eventueel
niet op de foto mogen, hebben wij besloten dat ouders niet meer bij de
verjaardag van hun kind mogen zijn. Mocht u wel graag een foto van uw
kind willen met de traktatie geeft u dan een fototoestel aan de leerkracht, zodat deze foto’s kan maken
van uw kind
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Gebedskring
Samen met de identiteitscommissie gaan wij een gebedskring opstarten. Vorige week heeft u hiervan al
een flyer ontvangen. Vanaf afgelopen maandag staat de brievenbus, waar de gebedspunten in mogen,
bij het mededelingenbord van de kleuters.
Christelijke kinderboekenweek
Van woensdag 03 t/m vrijdag 12 oktober a.s. is het kinderboekenweek. Het thema is ‘Door dik en dun;
vriendschap vieren’. In de klassen zullen wij diverse activiteiten doen rondom dit thema en rondom
lezen. U heeft hierover al informatie ontvangen.
Schoenendoosactie – www.actie4kids.org
Op woensdag 10 oktober a.s. krijgt het oudste kind een folder mee om
een schoenendoos te vullen voor Actie4kids. Wij hopen dat er net
zoals voorgaande jaren veel leerlingen meedoen om hun
minderbedeelde leeftijdsgenootjes te verrassen met een gevulde
schoenendoos! Wij 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 07 november a.s. Wilt 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.
Herfstvakantie
Van maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober a.s. hebben de kinderen herfstvakantie. Op maandag 22 oktober
a.s. om 8.20 uur hopen wij alle kinderen weer te begroeten.
Wie zijn er jarig in oktober?
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een
fijne dag en een gezond nieuw jaar toe!
02-okt
Nici Laing
04-okt
Stefano Pereira Brites
08-okt
Morris van Aalst
11-okt
Emma van de Werken
14-okt
Josephine Biesheuvel
16-okt
Laura van Brakel
22-okt
Mels Klop
24-okt
Evelien van Heemskerk
27-okt
Lucas Oomen
29-okt
Sven van ’t Hart
31-okt
Manon van Utrecht
Hartelijke groeten ook namens de leerkrachten,
Roos de Weerd,
Directeur ‘De Burcht’
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