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In het begin 

 
Genesis 1: 1-4 
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde nu 
was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de 
Geest van God zweefde boven het water. 3 En God zei: Laat er 
licht zijn! En er was licht. 4 En God zag het licht dat het goed 
was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. 
 
Een nieuw jaar. 
Ook een nieuw begin? 
Helemaal niet. 
Aan het begin staat God alleen. 
Aan het begin van de hemel en de aarde. 
Aan het begin van je leven. 
God was er altijd al. 
Ongelofelijk, maar wel waar. 
Voor Hem speelt tijd geen rol. 
Daar is Hij hoog boven verheven. 
 
We danken God voor Zijn trouw. 
Het afgelopen jaar spaarde Hij ons. 
Hij wil ook het komende jaar bij je zijn. 
Vraag Hem dicht bij je te blijven. 
Onder Zijn zegen zal het je goed gaan. 
 
Samen met Hem kun je het leven in. 
Het leven aan. 
Samen op weg naar een nieuw begin. 
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Hij is begonnen, volg jij? 

 
 

In de periode tot en met de voorjaarsvakantie zullen er 
verhalen vertelt worden over wonderen en genezingen  
die Jezus doet. Daarnaast worden ook de gelijkenissen  
van de zaaier en het mosterdzaadje vertelt en het  
‘Onze Vader’ komt aanbod.  
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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:  
25-jan 6e nieuwsbrief 

13-febr 9.30-10.30 kijkochtend 

nieuwe leerlingen 

18-19-febr Rapportgesprekken 

22-febr Rapport mee 

 7e nieuwsbrief 
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Personeel 
In de week voor de kerstvakantie was juf Marleen ziek. Na de kerstvakantie heeft ondergetekende met 
haar gesproken en hebben wij in goed overleg besloten dat zij voorlopig een stapje terug doet. Wij 
hebben juf Rebecca bereidt gevonden om de dagen van juf Marleen les te komen geven in groep 5-6. 
Juf Marleen probeert wel haar werkdagen op school te zijn, maar zal niet voor de klas gaan. 
Het zwangerschapsverlof van juf Chantal is bijna afgelopen. Op woensdag 20 februari a.s. hoopt zij weer 
te beginnen in groep 0-1. De laatste werkdag van juf José is vrijdag 15 februari a.s. Wij danken juf José 
Moen hartelijk voor haar inzet in groep 0-1. 
 
Terugblik 
Informatieavond ‘Andere schooltijden’ 
Voor de kerstvakantie heeft u een vragenlijst ingevuld over ‘andere schooltijden’. Op 14 januari jl. is de 
werkgroep bij elkaar geweest om de uitslag van de ouder- en personeelsenquête te bespreken. Uit beide 
enquêtes kwam naar voren dat er geen meerderheid is om een andere vorm van schooltijden in te 
voeren. Naast het aangeven van uw voorkeur heeft u ook opmerkingen kunnen plaatsen. Deze 
opmerkingen zullen wij meenemen en mogelijk verwerken in het nieuwe schoolplan. 
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag. 
 
Rapportgesprekken 
Op maandagavond 18 februari a.s. en dinsdagmiddag 19 februari a.s. zullen de eerste 
rapportgesprekken van dit schooljaar worden gehouden. Maandag 28 januari a.s. zal de uitnodiging aan 
alle oudste leerlingen worden meegegeven. Zodra Everdien het gespreksrooster klaar heeft zal zij dit 
naar u e-mailen. 
 
Kijkochtend nieuwe leerlingen 
Op woensdagochtend 13 februari a.s. is er van 9.30-10.30 uur weer een kijkochtend voor nieuwe 
leerlingen, kinderen die 4 jaar hopen te worden voor 31 december 2020. Kent u nog ouders die interesse 
hebben in onze school? Deze ouders zijn van harte welkom! 
 
Nieuw schoolplan 
Aan het eind van dit schooljaar moet er weer een nieuw schoolplan voor onze school gemaakt worden. 
In dit schoolplan worden plannen gemaakt voor de komende 4 jaar. Waar staan wij nu als school en 
welke doelen stellen wij voor de komende 4 jaar. Voor dit plan gebruik ik informatie vanuit het team, 
maar daarnaast ontvang ik ook graag informatie van de ouders en de kinderen. Daarom wil ik u vragen 
om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat open van 28 januari t/m 8 februari a.s. U ontvangt 
hiervoor een e-mail met een link. Aan de kinderen vragen wij ook om de lijst in te vullen. Dit doen zij 
tijdens schooltijd. 
 
Vakantierooster 2019-2020 
Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020 zal op 11 februari 
a.s. aan de MR worden voorgelegd. In de nieuwsbrief van 
februari hoopt ik het definitieve vakantierooster te kunnen 
melden. 
 
Landelijke staking 15 maart 2019 
U heeft in het nieuws al vast iets gehoord over een landelijke 
staking voor het onderwijs. Vanuit de SCOB wordt deze staking 
niet ondersteund. Mocht een collega besluiten toch te staken, 
want dat recht heeft een ieder, dan zullen wij vervanging voor deze groep gaan regelen. De kinderen op 
De Burcht zullen deze dag dus gewoon les krijgen. 
 
Vetcontainer 
Op het schoolplein staat een gele container. In deze container mag u oud frituurvet deponeren. Voor 
elke volle container krijgt de school een geldbedrag. Dit geld zetten wij apart om speelmateriaal voor de 
kinderen van te kopen. 
 

 



 

3 
 

Nieuwsbrief 6          januari 2019 

 

 

 

 
Fittesten tijdens gym 
Net zoals de voorgaande jaren 
besteed Spel& weer aandacht aan de 
jaarlijkse fitheidsweken. Deze weken 
zullen in het teken staan van gezond 
eten en veel bewegen. In de 
gymlessen zal het team van Spel& 
verschillende fitheidstesten bij de 
leerlingen afnemen.  Met deze 
oefeningen testen zij de coördinatie, 
lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid van kinderen. Aan de hand van deze resultaten 
krijgen de leerlingen een diploma waar de eigen resultaten en de landelijke gemiddelden op staan. De 
fittesten zullen in week 5 en 6 plaatsvinden. 
 
Studiedag SCOB 
Op woensdag 27 maart a.s. zijn alle kinderen van De Burcht vrij. Alle personeelsleden van de SCOB 
hebben deze dag een gezamenlijke studiedag. 
 
Wie zijn er jarig in februari? 
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een 
fijne dag en een gezond nieuw jaar toe! 
 
01-febr Lana van Helden 
06-febr Tim Hak 
11-febr Jarno van Heemskerk 
12-febr Elin van der Schans 
16-febr Rhodé Groeneveld 
18-febr Sofie van der Meij 
23-febr Jade Kuijntjes 
27-febr Anne-Roos van Heusden 
 
 
                                           
 

Vriendelijke groet ook namens de leerkrachten, 
 

Roos de Weerd, 
        Directeur ‘De Burcht’ 

 

 

 

 

 


