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Dit is een morgen
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
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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 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:
01-mrt
7e nieuwsbrief
04–08-mrt voorjaarsvakantie
Week 11
start ‘Wonderlijk
Gemaakt’
11-mrt
20.00uur gebedskring
13-mrt
Biddag, naar de kerk
19-mrt
Spreekuur GGD
27-mrt
Studiedag SCOB, alle
leerlingen zijn vrij!
29-mrt
8e nieuwsbrief

Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.
Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Misschien heeft u dit lied weleens gezongen of gehoord. In
het lied is te lezen dat de schrijver dankbaar is voor elke
nieuwe dag die hij van God krijgt. Dankbaar zijn voor de
kleine dingen vergeten wij zo snel. Het zonnetje dat schijnt,
de bloembolletjes die heel voorzichtig boven de aarde
komen of de vogeltjes die je hoort fluiten.
Dankbaar ben ik ook dat wij les mogen geven op een
Christelijke basisschool. Dat de kinderen mogen horen over
God en Zijn liefde voor ons.
Op woensdag 13 maart a.s. hopen wij weer met de
kinderen naar de kerk te gaan, want dan is het Biddag. Wij
mogen bidden om al het gewas dat weer mag gaan
groeien, maar wij mogen God ook zeker danken voor wat
wij elke dag weer uit Zijn hand ontvangen.
In de week na de voorjaarsvakantie zullen de kinderen de
bijbelverhalen over Bartimeüs, Zacheüs en Biddag horen.
Daarna zullen wij tot en met de meivakantie de
bijbelverhalen over Pasen vertellen aan de kinderen.
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Personeel
Afgelopen maandag heb ik een e-mail gestuurd met daarin het bericht dat juf Marleen heeft aangegeven
te stoppen met haar werkzaamheden op De Burcht. Wij wensen juf Marleen Gods Zegen toe bij alles
wat op haar pad komt.
Wij zijn blij om u te kunnen melden dat juf Rebecca heeft aangegeven t/m de zomervakantie les te willen
geven in groep 5-6.
Terugblik
Rapportgesprekken
Op maandagavond 18 februari jl. en dinsdagmiddag 19 februari jl. zijn de rapportgesprekken geweest.
Goed om met elkaar te spreken over de ontwikkeling van de kinderen.
Kijkochtend nieuwe leerlingen
Op woensdagochtend 13 februari jl. is de kijkochtend voor nieuwe leerlingen geweest. Deze dag is goed
bezocht. Op deze ochtend zijn er ook al inschrijfformulieren meegegeven aan ouders. Voor ons is het
prettig om tijdig te weten hoeveel kinderen instromen aangezien wij zijn gestart met de formatie voor
schooljaar 2019-2020.
Nieuw schoolplan
De enquête onder de ouders en de leerlingen is afgenomen. Dank u wel dat u de tijd heeft genomen om
de enquête in te vullen. De leerkrachten zijn ook bezig om een enquête in te vullen en zodra deze is
afgerond kan ondergetekende beginnen met het schrijven van het schoolplan.
Gebedskring 11 maart a.s.
Op maandagavond 11 maart a.s. is er vanaf 20.00 uur weer de
gebedskring. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig
te zijn. In de gang bij de kleuters staat de gebedsbrievenbus.
Mocht u nog dank- en/of gebedspunten hebben dan kunt u deze
hierin stoppen.
Hoofdluiscontrole
De volgende hoofdluiscontrole zal plaatsvinden op
woensdagochtend 13 maart 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).
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie
23 december 2019 t/m 03 januari 2020
Voorjaarsvakantie
24 t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag en Pasen 10 t/m 13 april 2020
Meivakantie
27 april t/m 08 mei 2020
Hemelvaart
21 & 22 mei 2020
Pinksteren
1 juni 2020
Zomervakantie
13 juli t/m 21 augustus 2020
Wonderlijk Gemaakt
Vanaf week 11 starten de lessen uit Wonderlijk Gemaakt (methode seksuele vorming voor het
basisonderwijs). Er is een ouderboekje beschikbaar op school. Dit boekje is eerder aan alle ouders
verstrekt. Mocht u deze niet meer hebben/òf nog niet hebben vraag er dan één aan de leerkracht.
Biddag
Op woensdag 13 maart a.s. is het Biddag. Deze dag hopen wij met de hele school naar de kerk te gaan.
De Biddagdienst zal van 10.45 uur tot ongeveer 11.45/12.00 uur worden gehouden 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 Biddagcollecte. Deze is bestemd voor de kerk. U bent allen
van harte welkom!
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Pas op Muis
Op dinsdagochtend 19 maart a.s. hopen de leerlingen van gr 0, 1 & 2 naar een voorstelling van “Pas op!
Muis” te gaan. De ouderraad zorgt voor het vervoer.
Pannenkoekdag
Op vrijdag 22 maart a.s. is het pannenkoekdag. De opa’s en oma’s van de kinderen zijn dan welkom in
de klas van hun kleinkind om samen met de kinderen een pannenkoek te eten. Hieronder het rooster
met de tijden:
Groep 0 t/m 4: - inloop van de opa’s en oma’s vanaf 10.45 uur
- 11.00 – 12.00 uur pannenkoeken eten.
- 12.00 uur zijn de kinderen uit
Groep 5 t/m 8: - inloop van de opa’s en oma’s vanaf 11.45 uur
- 12.00 – 13.00 uur pannenkoeken eten
- 14.15 uur zijn de kinderen uit.
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.
Schoolvoetbal groep 7-8
Op 27 maart a.s. zal er één team van De Burcht meedoen met het schoolvoetbal. Aangezien er op deze
dag een studiedag is voor alle personeelsleden van de SCOB zal er geen leerkracht aanwezig zijn. Wij
zijn blij dat Kornee en Carola (ouders van Jesper) en Willemien (moeder van Tim) hebben aangegeven
mee te willen als coach. Wij wensen hen een sportieve wedstrijd toe.
Logopedie – Spreekatelier
Voor een goede taalontwikkeling is het belangrijk veel met je kind te praten, liefst op ooghoogte. Lees
hem of haar voor, maak geluiden en bespreek ervaringen of leg ze uit. In het begin van de
taalontwikkeling is het voorlezen uit plaatjesboeken zeer geschikt om je kind aan taal bloot te stellen.
Voordat het kind de taal kan gebruiken, moet hij of zij de taal eerst begrijpen. Dit kan alleen door de taal
ook veel te horen. Probeer ook veel met je kind te zingen. Kinderen houden van nature erg van muziek
en vooral van liedjes waarbij er in de handen wordt geklapt of met de vingers wordt gespeeld.
Twijfelt u of heeft u vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind? Kom dan naar het
vrijblijvende inloop spreekuur van Spreekatelier, elke donderdag tussen 13.00 uur en 14.00 uur op
Wielkamp 10 te Zaltbommel.
Wie zijn er jarig in maart?
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een
fijne dag en een gezond nieuw jaar toe!
05-mrt
15-mrt
27-mrt
28-mrt
28-mrt
29-mrt

Daniël van Heemskerk
Aimée Vos
Maud Sterrenburg
Sam Eekels
Eva van de Werken
Emma Vernooij

Vriendelijke groet ook namens de leerkrachten,
Roos de Weerd,
Directeur ‘De Burcht’
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