
 
 
 

Dankbaar 
 
Voor de liefde en het leven 
Voor wie in mijn hart staan geschreven 
Voor alles mij gegeven 
Uit dankbaarheid wil ik leven 
 
Voor alles wat mij sterker maakte 
Elke stilte die mij raakte 
Elk woord en elk gebaar 
Voor het leven oneindig dankbaar 
 
Voor de seizoenen elk op hun tijd 
Voor de dagen en de nachten 
Voor regen en zonneschijn 
En een ieder die het leven verzachtte 
 
Voor de liefde en het leven 
Voor alles is er een tijd 
Uit liefde wil ik leven 
En uit dankbaarheid…. 
 
#dankdag2018 
 
 
In de afgelopen weken hebben de kinderen de verhalen 
gehoord over de profeet Elia, de profeet Eliza en koning 
Achab. Aankomende week staan er nog verhalen over de 
profeet Eliza op het bijbelvertelrooster en vanaf week 50 
zullen de kinderen de verhalen rondom Kerst horen. Vanaf 
aankomende week zullen wij ook gaan oefenen met de 
liederen voor de kerstviering. 
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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:  
30-nov. 4e nieuwsbrief 

05-dec. Sinterklaas 

17-dec. Ocht. koekjes bakken 

19-dec. 18.30 uur kerstviering 

20-dec. 9.00 uur start school 

21-dec. 8.30-12.00 uur school 

12.00 uur vakantie! 

5e nieuwsbrief 
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Personeel 
Misschien heeft u het al op het bord bij de kleuteringang gelezen, maar op 12 november jl. is er bij juf 
Chantal en Arnout een zoon geboren. Hij heet Gijs. Het gaat met juf Chantal en Gijs goed. Mocht u een 
kaartje willen sturen het adres is: 
Familie Van Holten 
Vogelenzang 46 
4261 ZH Wijk en Aalburg 
 
Op vrijdag 23 november jl. hebben wij juf Evelien weer begroet op school. Zij zal naast meester Wim 
lesgeven in groep 4. Groep 4 heeft afscheid genomen van juf Tine. Gelukkig blijft juf Tine wel op school, 
want zij gaat arrangements-leerlingen begeleiden en daarnaast zal zij nog momenten van ondersteuning 
bieden in groep 5-6 en 7-8. 
 
Even voorstellen…. 
Beste ouders/verzorgers, 
Zoals u eerder hebt kunnen lezen in de nieuwsbrief, ben ik sinds 1 oktober jl. de intern begeleider van 
De Burcht in Aalst.  De eerste weken zijn mij goed bevallen, hoewel ik natuurlijk nog erg moet wennen 
aan deze nieuwe situatie. De laatste 21 jaar heb ik op basisschool de Regenboog in Nieuwaal gewerkt, 
aanvankelijk  als groepsleerkracht, later ook als intern begeleider en locatieleider. Vóór die tijd heb ik in 
het Basisonderwijs en in het Speciaal Onderwijs gewerkt. Naast deze dag in Aalst (donderdag) ben ik 
ook één dag per week intern begeleider op De Rank in Kerkwijk.  Mijn derde werkdag ben ik 
bovenschools werkzaam binnen de Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard. Ik zie voor alle 
werkzaamheden volop uitdagingen! Ik hoop van harte op een goede samenwerkingen met alle collega’s 
en ouders! 
Met vriendelijke groet, 
Els van der Wal 
 
Terugblik 
Schoenendoosactie – www.actie4kids.org  
Op woensdag 07 november jl. zijn er 80 goed gevulde schoenendozen naar het inleverpunt gebracht.  
Een schitterend aantal en door jullie geweldige inzet kunnen er 80 minder bedeelde kinderen in het 
buitenland blij worden gemaakt! 
 
Dankdag 
Op woensdag 07 november jl. zijn wij met alle kinderen van de school naar de kerk geweest. Daar 
hebben wij met elkaar gezongen voor God. Ook heeft prop. C.B. Westerink een mooie preek gehouden 
over de vrouw die haar laatste geld gaf en zij erop vertrouwde dat God voor haar zou zorgen. 
Tijdens de dienst is er ook een collecte geweest voor onze sponsorkinderen. De collecte heeft €202,65 
opgebracht. Een mooi bedrag waarmee de sponsorkinderen ondersteund worden. 
 
Informatieavond ‘Andere schooltijden’ 
Op donderdagavond 22 november jl. heeft Ronald de Bie van PentaRho vertelt welke andere 
schooltijden er zijn en wat er allemaal verandert, mocht een school beslissen over te stappen op een 
ander schooltijdenmodel. 
Er was een mooie opkomst van geïnteresseerde ouders. Binnenkort zal ik u een e-mail sturen met 
daarin een link naar een enquête. Ik wil iedereen vragen om deze enquête in te vullen. De leerkrachten 
zullen ook een enquête invullen. Op basis van deze twee uitkomsten zal de werkgroep gaan kijken of er 
genoeg draagvlak is van beide partijen. 
Voor de werkgroep, hierin zitten 2 MR-leerkrachten en 1 MR-ouder, zijn wij nog op zoek naar 1 ouder die 
objectief mee kan kijken naar de uitkomsten van de enquêtes. In deze werkgroep heb je geen stemrecht. 
De eerste bijeenkomst van de werkgroep is op maandag 14 januari 2019 om 16.00 uur. Mocht u 
interesse hebben dan kunt u zich aanmelden bij ondergetekende. 
 
Sinterklaas 
05 december a.s. vieren wij op school sinterklaas. Net als vorig jaar zullen de pieten ons dit jaar ook 
weer verblijden met een bezoekje. 

http://www.actie4kids.org/
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Koekjes bakken 
Elk jaar bakken wij in de week voor kerst met alle leerlingen koekjes. Dit jaar is de ouderraad op 
maandag 17 december a.s. op school om met de leerlingen de koekjes uit het deeg te steken.  
’s Middags worden ze gebakken in de oven van Bakker Van Horssen. Later in de week kunt u ze 
proeven! 
 
Kerstviering 
Op woensdag 19 december a.s. zullen wij weer de kerstviering houden 
in de kerk. Ook dit jaar is het weer mogelijk om thuis mee te luisteren. 
Mocht u interesse hebben in een liturgie voor de viering, zodat u thuis 
mee kunt lezen, dan kan deze op maandag 17 december a.s. worden 
opgehaald bij ondergetekende. De uitnodiging voor de viering komt 
begin december. 
 
Donderdag 20 december en vrijdag 21 december a.s. 
Donderdag 20 december a.s. zal de school een half uurtje later starten. De kinderen verwachten wij om 
9.00 uur op school. 
Vrijdag 21 december a.s. hebben de kinderen van groep 1 t/m 8 les van 8.30 – 12.00 uur. Om 12.00 uur 
krijgt iedereen vakantie! 
 
Eerste schooldag in januari 2019 
Op maandag 07 januari 2019 zal om 8.20 uur de poort weer open gaan en hopen wij alle kinderen weer 
te kunnen begroeten! 
 
Groep 0 
Na de kerstvakantie start groep 0. Andere jaren kwamen deze kinderen 3 ochtenden naar school. In 
overleg met het team hebben wij besloten dat deze kinderen 5 ochtenden naar school mogen komen.  
 
Wie zijn er jarig in december? 
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een 
fijne dag en een gezond nieuw jaar toe! 
 
3-dec Noud van Dalen  
5-dec Benthe van der Meijden  
10-dec Maikel Orth  
12-dec Xem Bauman  
12-dec Tren Voets  
16-dec Madelief van Heusden  
16-dec Bennie van Rijn  
16-dec Kyara Schrotter  
17-dec Hannah van Heijningen  
25-dec Jesper Sterrenburg  
30-dec Mirthe van der Schans  
30-dec Macey Vos  
31-dec Tamara van Brakel  
 
                                          Hartelijke groeten ook namens de leerkrachten, 
 

Roos de Weerd, 
        Directeur ‘De Burcht’ 

 

 

 

 

 


