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Via Dolorosa 
 
Langs de Via Dolorosa, in Jeruzalem die nacht. 
Verdrongen zich de mensen in de straat 
Daar staarden ze Hem na 
De man die sterven moest op Golgotha. 
 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg 
Ging de Christus onze Koning als een Lam 
Maar omdat Hij van ons hield, met heel Zijn hart, is Hij gegaan 
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha 
 
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug 
Uit de kroon van doornen om zijn hoofd gekneld 
En hij droeg met elke stap de hoon van hen 
Die schreeuwden kruisigt Hem 
 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg 
Ging de Christus onze Koning als een Lam 
Maar omdat Hij van ons hield, met heel Zijn hart, is Hij gegaan 
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha 
 
Zijn kruis werd een troon 
Zijn bloed wast ons schoon 
En stroomt door het hart van Jeruzalem 
 
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg 
Ging de Christus onze Koning als een Lam 
Maar omdat Hij van ons hield, met heel Zijn hart, is Hij gegaan 
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha 
 
 
In Markus 15 vanaf vers 16 staat beschreven dat Jezus werd 
bespot, naar Golgotha werd gebracht en gekruisigd. In het lied 
‘Via Dolorosa’ van Sela verwoorden zij hoe zwaar deze 
lijdensweg was. Dit alles heeft Jezus ondergaan om voor ons de 
weg vrij te maken naar Zijn Vader. 
 
Tot de meivakantie horen de kinderen de verhalen over Pasen 
en zullen zij ook de liederen voor de Paasviering in de klas 
zingen. 
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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:  
29-mrt 8e nieuwsbrief 

09-apr CCB, gr 5-6 

09-apr Kamp Vught, gr 7-8 

12-apr Sponsorloop & mini-markt 

15-17-apr Entree-&eindtoets, gr 7-8 

18-apr Paaslunch&Paasviering 

18-apr 9e nieuwsbrief 
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Personeel 
Afgelopen week is juf Ellen even op school geweest. In de komende periode zal zij steeds een moment 
op school zijn, maar voorlopig zal juf Ellen nog geen lesgeven. Vanaf volgende week zal juf Rebecca op 
maandag, dinsdag en woensdag om de week lesgeven. De andere momenten is juf Chantal in de klas. 
In groep 0-1 zal juf José Moen les komen geven. 
 
Terugblik 
Hoofdluiscontrole 
Op woensdag 13 maart jl. is er hoofdluiscontrole geweest. De school is hoofdluis vrij! 
 
Biddag 
Op woensdag 13 maart jl. zijn wij met alle kinderen naar de kerk geweest. De collecte die tijdens de 
dienst is gehouden voor onze sponsorkinderen heeft €226,40 opgebracht. 
 
Pannenkoekdag 
Op vrijdag 22 maart jl. hebben wij met ruim 280 personen (kinderen en grootouders) pannenkoeken 
gegeten. Wat was het een feest in school! 
Alle ouders die geholpen hebben om deze dag tot een succes te maken hartelijk dank daarvoor! Met het 
team gaan wij deze dag nog evalueren en kijken of en hoe wij dit de volgende keer vorm gaan geven. 
 
Studiedag SCOB 
Op woensdag 27 maart jl. heeft al het onderwijzend personeel een studiedag gehad over het 
leerlingvolgsysteem dat wij stichtingsbreed gebruiken. 
 
Schoolvoetbal groep 7-8 
Op 27 maart jl. heeft er één team van onze school meegedaan met het schoolvoetbal. Zij zijn derde in 
de pool geworden. Kornee, Carola en Willemien bedankt dat jullie als coach mee wilden gaan. 
 
Culturele activiteit groep 5-6 
Op dinsdagochtend 09 april a.s. zal groep 5-6 een bezoek brengen aan het Regionale Archief 
Rivierenland in Tiel. Het bezoek zal zijn van 9.15 uur tot 10.45 uur. De klassencontactouders zullen 
zorgen voor vervoer. 
 
Kamp Vught 
Op dinsdag 09 april a.s. hoopt groep 7-8 een bezoek te brengen aan Kamp Vught. De leerkracht zal de 
ouders hierover verder informeren. Het vervoer zal per bus gaan. Juf Marloes en juf Roos gaan mee als 
begeleiding. 
 
Sponsorloop en mini-markt 
Op vrijdag 12 april a.s. zijn de Koningsspelen. Op 
deze dag willen wij een sponsorloop en mini-markt 
houden.  
2 jaar geleden was dit een groot succes vandaar dat 
wij dit jaar weer deze invulling aan de Koningsspelen 
willen geven. De opbrengst van de sponsorloop en 
mini-markt is bedoeld om een net voor over de 
voetbalkooi óf een nieuw speeltoestel voor het plein te 
kopen. Zoals u begrijpt moet hiervoor veel geld 
worden opgehaald. Of dat de opbrengst van de 
sponsorloop en mini-markt voldoende is weten wij 
niet. Het is waarschijnlijk een eerste start en er zal 
waarschijnlijk nogmaals een actie, sponsorloop of mini-markt gehouden moeten worden om het echt te 
kunnen realiseren   
Over de invulling van de dag ontvangt u een aparte brief! 
 
 

 

 



 

3 
 

Nieuwsbrief 8          maart 2019 

 

 

 

Entree- en eindtoets 
Op dinsdagochtend 16 april a.s. en woensdagochtend 17 april a.s. hopen de kinderen van groep 8 de 
eindtoets te doen. Groep 7 zal in deze week ook de digitale entreetoets maken. Vorig jaar hebben wij 
voor het eerst de eindtoets van IEP gedaan. Dit jaar zal groep 7 ook de entreetoets van IEP doen. Wij 
wensen alle kinderen van groep 7-8 succes! 
 
Broedmachine….eieren…kuikens…. 
In de week voor de meivakantie komt Martijn van Duren, de vader 
van Laurieke, een broedmachine op school brengen met eieren. 
Met de klassen zullen wij zo af en toe bij de broedmachine gaan 
kijken. Wij hopen dat voordat het Pasen is de eieren zijn uitgekomen 
en wij de kleine kuikentjes kunnen zien. 
 
Paaslunch en paasviering 
Op donderdag 18 april a.s. mogen de leerlingen op school eten. Er 
wordt dan door de ouderraad voor een lunch gezorgd. Voor een bord, beker en bestek hoeft u niet te 
zorgen, want school heeft deze aangeschaft. Na deze lunch vieren wij met alle leerlingen het Paasfeest 
in de hal van onze school. Op deze dag zijn wij daarom allemaal om 14.15 uur uit! 
 
Meivakantie 
Op donderdagmiddag 18 april a.s. om 14.15 uur start de meivakantie. Op maandag 6 mei a.s. om 8.20 
uur hopen wij alle kinderen weer te verwelkomen. 
 
Avondvierdaagse 
Misschien heeft u het al gehoord of gelezen, maar de avondvierdaagse in de Bommelerwaard gaat, door 
organisatorische redenen, helaas niet door. 
 
Wie zijn er jarig in april? 
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-apr Emma Voets 
23-apr Thirza Vervoorn 
24-apr Jesse van Heemskerk 
30-apr Sarah Groeneveld  
 
 
 
 
 
 
                                           

Vriendelijke groet ook namens de leerkrachten, 
 

Roos de Weerd, 
        Directeur ‘De Burcht’ 

 

 


