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Als je veel van iemand houdt
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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:
18-apr
9e nieuwsbrief
19 apr – 5 mei meivakantie
19-apr
Goede Vrijdag, lln. zijn vrij!
21-22-apr
1e en 2e Paasdag
27-apr
Koningsdag
04-mei
Dodenherdenking
05-mei
Bevrijdingsdag
08-mei
Hoofdluiscontrole
12-mei
Moederdag
17-mei
Kon. Maxima jarig
28-mei
10e nieuwsbrief
30-mei
Hemelvaarstdag (vrij)
31-mei
Extra vrije dag

Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Da's heel gewoon
Omdat God van mensen houdt
Gaf Hij 't mooiste wat Hij had
Zijn eigen Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Da's heel gewoon
En de wijzen brachten goud
Mirre en wierook voor het kind
Als eerbetoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Als je veel van iemand houdt
Geef je 't mooiste wat je hebt
Da's heel gewoon
En als jij de Heer vertrouwt
Leg je leven in Zijn hand
Hij is Gods Zoon
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Hoe ik ook denk hoe ik ook denk
Een mooier geschenk ken ik niet
Het bovenstaande lied hebben wij afgelopen Paasviering met de
hele school gezongen. Op Goede Vrijdag heeft God het mooiste
dat Hij had voor ons gegeven. Zijn eigen Zoon is gestorven om
voor ons de weg vrij te maken naar de Vader. Wij mogen ons
leven in Zijn hand leggen en weten dat Hij ons zal leiden op de
weg die wij gaan. Wat een Zegen om dit te weten!
Na de meivakantie horen de kinderen de verhalen over de
Emmaüsgangers, de verschijning aan de discipelen en de
ontmoeting van Jezus en Petrus aan het meer van Galilea.
Daarna maken wij weer even een stapje terug in het Oude
Testament. De kinderen zullen dan de verhalen van Daniël en de
verhalen van koningin Esther horen. Na Hemelvaart zullen wij
weer verder gaan in het Nieuwe Testament.
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Personeel
Van juf Ellen kregen wij een mooi bericht. Juf Ellen en haar man verwachten in oktober 2019 hun derde
kindje. Op dit moment zitten wij volop in de formatiebesprekingen. Hierin zullen wij ook het
zwangerschapsverlof van juf Ellen meenemen. Wij wensen juf Ellen een goede zwangerschap.
Terugblik
Culturele activiteit groep 5-6
Op dinsdagochtend 09 april jl. heeft groep 5-6 een bezoek gebracht aan het Regionale Archief
Rivierenland in Tiel. Hier hebben zij gehoord waarom er documenten worden bewaard. Daarnaast
hebben de kinderen ook mogen kijken in de verschillende ruimten in het archief. Deze zijn normaal
gesproken gesloten voor publiek.
Kamp Vught
Op dinsdagmiddag 09 april jl. heeft groep 7-8 een bezoek gebracht aan Kamp Vught. Hier hebben zij
een rondleiding gehad en gehoord over de tijd dat er mensen gevangen zaten in het kamp. Het was een
indrukwekkende middag waarin duidelijk werd hoe belangrijk onze vrijheid is.
Sponsorloop en mini-markt
Op vrijdag 12 april jl. zijn de Koningsspelen geweest. De kinderen hebben allemaal hun best gedaan
tijdens de sponsorloop. Vanaf 11.15 uur was de mini-markt. Tijdens de mini-markt is er voor €724,20
verkocht. Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage. In het speciaal willen wij Bakker van Horssen
bedanken voor het sponsoren van de roombroodjes en Wilco Bauman parket voor het sponsoren van de
pandancake.
De opbrengst zal gebruikt gaan worden voor een speeltoestel op het plein. Marcel Vernooij de hovenier
zal een schets maken voor het stuk plein dat wij willen veranderen. Hier kom ik t.z.t. op terug.
Gedichtenwedstrijd 04 en 05 mei.
De basisscholen uit de Bommelerwaard konden dit schooljaar weer mee doen met de
gedichtenwedstrijd van 04 en 05 mei. Onze groep 7-8 heeft hier weer aan mee gedaan. De klas heeft
zelf de 3 mooiste gedichten aan mogen leveren aan de commissie. Uit deze 3 inzendingen heeft Laura
van Brakel gewonnen. Hieronder haar winnende gedicht.

In vrijheid kiezen?
In Nederland hebben we kiesrechten,
waar ze in andere landen voor moeten vechten.
Het lijkt alsof er niets aan de hand is,
Of hebben we het mis?
Er wordt nog oorlog gevoerd voor vrijheid,
En leven de mensen in bangheid.
Soms mag je niet eens kiezen wat je doet,
Is dit nou echt hoe het moet?
Als je vrijheid niet kunt kiezen,
kan je een mooie toekomst verliezen.
Honderd jaar geleden mochten vrouwen pas stemmen,
en hun eigen keuzes hebben.
Het is heel erg om niet in vrijheid te leven,
Dus wil ik je dit meegeven.
Wees er trots op om in vrijheid te leven,
En je daardoor een mooie toekomst kan beleven.
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Paaslunch en paasviering
Op donderdag 18 april jl. hebben de kinderen op school een heerlijke
paaslunch gehad. De ouderraad heeft goed hun best gedaan. Daarna
was er in de hal de Paasviering. Het thema was ‘Jezus liefde is…’.
Net als vorig jaar is de PowerPoint van de viering toegevoegd.
Koningsdag
Op zaterdag 27 april a.s. is het koningsdag. Via ondergetekende heeft u
een brief van de oranjevereniging ontvangen over het programma van
deze dag. De fanfare zal ook het nummer ‘Fitlala’ van Kinderen voor
Kinderen spelen. De meeste kinderen kennen dit nummer wel, maar
misschien heeft u thuis nog de mogelijkheid om het met uw kind te
oefenen . De kinderen kunnen ook op dinsdag 23 april a.s. samen
met de fanfare oefenen in dorpshuis ’t Gement. Dit is van 19.30 tot
19.45 uur.
04 mei herdenken wij, 05 mei vieren wij!
Op vrijdagavond 04 mei a.s. is er om 19.00 uur de gebruikelijke
herdenking op de Begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat. Wij
hopen dat er van onze school ook veel kinderen (en ouders) deze
herdenking bij zullen wonen!
Hoofdluiscontrole
Op woensdag 8 mei a.s. worden alle kinderen weer gecontroleerd
op hoofdluis. Denkt u eraan dat de haren niet helemaal ingevlochten zijn en/of vol zitten met gel/lak?
Schoolreizen
Op dinsdag 21 mei a.s. hoopt groep 0 t/m 2 op schoolreis te gaan naar Pukkemuk in Dongen. Groep 3
t/m 8 hoopt woensdag 05 juni a.s. op schoolreis te gaan naar de Efteling in Kaatsheuvel. Een brief over
de betaling voor de schoolreis heeft u al ontvangen.
Bouw!
Sinds enige tijd gebruiken wij op onze school het digitale programma Bouw! voor kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben op het gebied van technisch lezen (en spelling). Dit programma zetten wij
op verschillende manieren in, nl. in groep 2 voor kinderen die de zgn. leesvoorwaarden nog
onvoldoende beheersen; zij werken bijvoorbeeld twee keer per week met het programma èn voor
leerlingen in groep 3, 4 en 5 die onvoldoende scoren op de Cito toets van technisch lezen. In dat geval
starten wij met de dossiervorming voor een dyslexie onderzoek (dit is wettelijk zo geregeld) en werkt de
leerling 60 minuten per week met Bouw! Wanneer een kind met Bouw! werkt, is het nodig dat er iemand
naast zit die dit kan aansturen. U snapt dat dit veel vraagt van ons als team; daarom hebben wij onlangs
besloten dat wij deze begeleiding vanaf nu als volgt willen vormgeven: 2 keer per week gedurende 20
minuten bieden wij dit als school (begeleiding door de remedial teacher, de onderwijsassistente of een
hulpouder). Wij vragen van de betreffende ouders dat zij thuis, 1 maal per week, 20 minuten met Bouw!
werken met hun kind. Wanneer dit aan de orde is voor uw kind, wordt dit uiteraard met u besproken en
leggen wij u uit hoe e.e.a. in zijn werk gaat. Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd; zo niet, dan
hoor ik dat graag!
Met vriendelijke groet,
Els van der Wal, intern begeleider
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Inspectie
Jaarlijks gaat de inspectie voor het onderwijs scholen langs om te onderzoeken of het onderwijs op de
scholen in orde is. Dit schooljaar zal de inspectie ook onze school een bezoek brengen. Op deze dag
brengen zij een bezoek in alle klassen, spreken zij met de leerkrachten en de directie. Daarnaast zullen
zij ook nog spreken met een aantal kinderen uit de bovenbouw. Wie dat zijn zal op de dag zelf worden
besloten.
Logopedie op school
Een aantal weken is het SpreekAtelier niet op school aanwezig geweest voor logopedische behandeling,
want er waren te weinig leerlingen voor behandeling. Doordat er weer nieuwe aanmeldingen zijn bij het
SpreekAtelier hebben zij besloten weer de behandeling op school aan te bieden. Hieronder zal Naomi
Mollema zich voorstellen als nieuwe logopedist.
Beste ouders,
Vanaf donderdag 9 mei a.s. ben ik op donderdagochtend aanwezig op de
School met de Bijbel ‘’De Burcht’’. Ik zal me kort even voorstellen: ik ben
Naomi Mollema, logopedist bij het SpreekAtelier en ik verzorg de
logopedische behandelingen in Aalst. Ik werk ook op andere locaties in de
omgeving op maandag, donderdag en vrijdag. U kunt mij bereiken op
(0418) 540 594 (locatie Zaltbommel) of op 06-24534507.
Twijfelt u of heeft u vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw
kind? Kom dan naar het vrijblijvende inloopspreekuur van SpreekAtelier
elke donderdag tussen 13.00 en 14.00 op Wielkamp 10 te Zaltbommel of
neem contact op met de logopedist Naomi Mollema.
Wie zijn er jarig in mei?
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-mei
05-mei
13-mei
16-mei
18-mei
22-mei
22-mei
24-mei
27-mei

Evy van Hemert
Isabel Spiering
Thomas Hak
Boaz Voets
Stijn van de Pol
Renske Hak
Lara Kreunen
Anna Biesheuvel
Lukas Vernooij

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