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Dank God voor alles wat leeft,
Voor alle zegen die Hij ons geeft.
Dank God, Hij maakt ons blij:
Hij zorgt voor alles, voor jou en voor mij!

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:
26-okt
3e nieuwsbrief
7-nov
Dankdag, naar de kerk
22-nov
Informatieavond
‘andere schooltijden’
26&27-nov Adviesgesprekken gr. 8
30-nov
4e nieuwsbrief

Jezus ziet dat op het tempelplein
Veel mensen aan het offeren zijn.
Jezus ziet ook een vrouw met verdriet.
Twee muntjes geeft zij. Meer heeft ze niet.
Dank God voor alles wat leeft,
Voor alle zegen die Hij ons geeft.
Dank God, Hij maakt ons blij:
Hij zorgt voor alles, voor jou en voor mij!
Jezus zegt nu: ‘Zij gaf toch veel meer.
Zij gaf uit liefde voor God de Heer.
Zij gaf God alles wat zij nog had.
Zij gaf van harte, haar hele schat.’
Dank God voor alles wat leeft,
Voor alle zegen die Hij ons geeft.
Dank God, Hij maakt ons blij:
Hij zorgt voor alles, voor jou en voor mij!
De bijbelverhalen van koning David zijn afgerond. In de
komende periode zullen de verhalen van de profeten Elia en
Eliza vertelt worden in de klassen.
In de periode van de zomer- tot de herfstvakantie is €198,80
aan zendingsgeld opgehaald. Iedereen bedankt voor
zijn/haar bijdrage.
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Personeel
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.
Afgelopen woensdag 24 oktober is juf José Moen begonnen in groep 0-1. Wij wensen haar veel plezier
in de groep en hopen dat zij snel haar draai zal vinden.
Terugblik
Rijksmuseum
Op dinsdag 09 oktober jl. zijn groep 5 t/m 8 naar het Rijksmuseum geweest. In 4 groepen zijn de
kinderen onder leiding van een gids door het museum gegaan. Daar hebben zij de mooiste objecten van
het Rijksmuseum gezien. Ook mochten de kinderen dingen proeven en ruiken van de Gouden Eeuw.
Het was een leuk en leerzaam uitstapje.
Christelijke kinderboekenweek
Van woensdag 03 t/m vrijdag 12 oktober jl. was het thema van de kinderboekenweek ‘Door dik en dun;
vriendschap vieren’. In alle klassen stond een boek centraal en zijn er rondom dat boek activiteiten
gedaan. Groep 7-8 hebben onder andere aan groep 1-2 voorgelezen. Een aantal ouders zijn ook op
school komen voorlezen. Dank je wel daarvoor!
Op vrijdag 12 oktober jl. was de afsluiting van de kinderboekenweek. Alle kinderen hebben een illustratie
gemaakt bij een boek. De winnaars zijn:
Groep 1: Aimée, Groep 2: Carlijn, Groep 3: Thijs, Groep 4: Dione, Groep 5: Anne-Roos, Groep 6: Milan
van den Anker, Groep 7: Jurre, Groep 8: Milan van Delft
Veiligheidsdag Zaltbommel
Enige tijd geleden hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 een tekening gehad over de
veiligheidsdiensten. Deze mochten zij mooi kleuren en inleveren. Er hebben veel kinderen meegedaan.
Charlotte van Boggelen heeft de hoofdprijs gewonnen. Zij mocht mee in een politieauto en kreeg ook
nog een cadeautje.
Hoofdluiscontrole
Op woensdag 24 oktober jl. is er weer hoofdluiscontrole geweest. Ik kan u melden dat de hele school
hoofdluisvrij is! De eerstvolgende controle zal na de kerstvakantie zijn.
Schoenendoosactie – www.actie4kids.org
Op woensdag 10 oktober jl. hebben alle oudste kinderen een folder meegekregen over de actie
schoenendoos waar wij als school dit jaar aan mee doen. Op woensdag 07 november a.s. worden de
schoenendozen weggebracht!
Dankdag
Op woensdag 07 november a.s. hopen wij met alle kinderen van
school weer naar de kerk te gaan i.v.m. Dankdag. Het thema dit
jaar is ‘Alles geef ik U!’. De Dankdagdienst zal van 10.45 uur tot
ongeveer 12.00 uur zijn in de ‘Witte’ kerk. De kinderen kunnen
bij de kerk worden opgehaald. Tijdens de dienst zal er een
collecte zijn voor onze sponsorkinderen en bij de uitgang is er
een Dankdagcollecte. Deze is bestemd voor de kerk.
U bent allen van harte welkom!
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Informatieavond ‘andere schooltijden’
Via de MR is de vraag gekomen waarom er geen continurooster op ‘De Burcht’ is en of dit onderzocht
kan worden. Als school hebben wij deze vraag opgepakt en starten wij met het onderzoek of er
belangstelling is voor andere schooltijden en/of het te organiseren is binnen onze school.
Onderzoeksbureau PentaRho zal ons hierin ondersteunen. Bij het onderzoek hoort ook een
informatieavond voor ouders met daaraan gekoppeld een ouderenquête. De informatieavond voor
ouders is gepland op donderdag 22 november a.s. vanaf 19.30 uur. De avond zal ongeveer anderhalf
uur duren.
Adviesgesprekken groep 8
Op maandag 26 en dinsdag 27 november a.s. zijn de adviesgesprekken voor de leerlingen die in groep
8 zitten. De ouders van deze leerlingen ontvangen via juf Marloes hiervoor een uitnodiging.
Aanwezig zijn bij de verjaardagen in groep 0-1-2
In de vorige nieuwsbrief heb ik aangegeven dat ouders niet meer bij de verjaardagen van hun kind in
groep 0-1-2- mogen zijn i.v.m. de privacy wet en het toch maken van foto’s en plaatsen op social media.
Hier heb ik veel vragen over gekregen en als school snappen wij dat u graag bij het feestje van uw kind
bent. Met de leerkrachten van groep 0-1-2 heb ik hierover gesproken en wij willen de ouders hierin iets
tegemoet komen. U mag aanwezig zijn bij de verjaardag in de klas, maar de leerkracht maakt de foto’s
met uw telefoon/fototoestel. Dit is, denken wij, de enige manier waarop wij de privacy van de andere
kinderen kunnen waarborgen. Deze regels rondom de privacy worden ons vanuit de overheid opgelegd
en hier moeten wij ons echt aan houden.
Wie zijn er jarig in november?
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een
fijne dag en een gezond nieuw jaar toe!
In de nieuwsbrief van september jl. ben ik vergeten om de naam van Lotte Bouman te noemen. Zij was
op 22 oktober jl. jarig. Alsnog van harte
gefeliciteerd!
1-nov
10-nov
15-nov
16-nov
23-nov
28-nov
29-nov

Bram van Arkel
Joris Klop
Milan van Delft
Damian de Fijter
Sam Millenaar
Merel van der Meijden
Jennifer van de Laar

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