
 

 
 
 
 
 
 
 
Waar mensen voor je openstaan, 
de deur wijd opengooien, 
naar je vragen, 
naar je luisteren, 
willen weten wie je bent, 
daar voel je je welkom. 
 
Waar mensen respect hebben 
voor jou en je mening, 
je niet uitlachen, 
maar accepteren, 
je waarderen zoals je bent, 
daar voel je je welkom. 
 
Waar mensen je troosten 
als je verdriet hebt, 
zomaar begrijpen, 
zomaar weten 
hoe je eraan toe bent, 
daar voel je je welkom. 
 
Waar mensen in je geloven 
en op je rekenen, 
je zien zitten, 
op je bouwen, 
je hun zorgen toevertrouwen, 
daar voel je je welkom. 
 
Waar mensen zó met je omgaan, 
daar voel je je eigenlijk 
meer dan welkom: 
daar voel je je thuis. 
 
 
Laten wij dan het voorbeeld van Jezus volgen. Jezus die naar 
ons luistert, ons accepteert zoals wij zijn, voor ons zorgt in 
blijde en verdrietige dagen. Bij Jezus ben je altijd welkom! 
 
De komende maand horen de kinderen de bijbelverhalen over 
Jakob die zijn vader bedriegt en vlucht naar oom Laban. Net 
voor de herfstvakantie zal een start gemaakt worden met de 
verhalen rondom Jozef en de wonderlijke dromen die hij heeft. 
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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:  
27 sept. Nieuwsbrief 
02 okt. GMR-vergadering 
Week 41 Leesweek 
10 okt. Uitleg ZOA 
Week 42 Herfstvakantie 
25 okt. Nieuwsbrief  
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Personeel 
In de eerste week na de vakantie heb ik iedereen hierover al gemaild, dit schooljaar zal Wouda van Diest 
bij ons op school arrangementen invullen en daarnaast nog wat RT werkzaamheden doen. Wij zijn blij dat 
ze ons team komt versterken. Wij hopen dat ze snel haar draai zal vinden op De Burcht. 
 
Meester Werner heeft toen hij werd aangenomen aangegeven dat hij graag 4 dagen zou werken i.p.v. 
fulltime. Het is de bedoeling dat juf Francisca, zodra zij beter is, op de donderdag naast hem gaat werken. 
Tot die tijd zal juf Talitha Kelfkens op donderdag lesgeven in groep 6. Ook haar wensen wij een goede tijd 
op De Burcht. 
 
Na de zomervakantie is juf Francisca gestart met re-integreren. Wij zullen samen kijken naar dat wat 
haalbaar is voor juf Francisca. 
 
Terugblik 
Informatieavond: 
Op 03 september jl. is de informatieavond geweest. Goed om te zien dat ouders zo geïnteresseerd en 
betrokken zijn. 
 
Foto’s: 
Op dinsdag 10 september jl. heeft Jolanda van Helden namens Fotolux groeps- en portretfoto’s gemaakt. 
De volledige organisatie (betalen en nabestellen) is in handen van Fotolux. 
 
Ouder-vertelgesprekken: 
Op maandag 16 en dinsdag 17 september jl. zijn de ouder-vertelgesprekken geweest. Het is prettig om 
als leerkracht te weten hoe het met een kind thuis gaat, zodat wij gezamenlijk op kunnen trekken in de 
ontwikkeling en begeleiding van de kinderen. 
 
CCB – schrijvercentraal 
Op donderdag 26 september jl. is schrijver Arend van Dam op school geweest. Hij is in de klassen 
geweest om te vertellen over zijn boeken en over wat een schrijver doet.  
 
OPROEP  
’s Morgens start de school om 8.30 uur en ’s middags om 13.15 uur. Wij willen 
iedereen vragen om op tijd op school te komen. Mocht het zo zijn dat u, om wat 
voor reden dan ook, later bent, horen wij dat graag. De kleuterdeur sluit om 8.30 
uur en om 13.15 uur. Bent u te laat dan willen wij u vragen om via het grote plein 
naar binnen te komen en uw kind in de klas te brengen. Voor de 
(kleuter)leerkrachten is het storend als zij steeds de deur open en dicht moeten 
doen. 
 
Gebedskring 
Ook dit jaar komen wij weer 4 keer bij elkaar om met elkaar te bidden voor de school, de kinderen, het 
team, de ouders, maar ook de wereld waarin wij leven. Vorig jaar is de gebedskring 2 keer op een avond 
en 2 keer op een ochtend geweest. Tijdens de laatste vergadering met de identiteitscommissie is besloten 
om het alle 4 de keren op een avond vanaf 20.00 uur te doen aangezien daarvoor de meeste animo was. 
Hieronder de data dat de gebedskring bij elkaar komt: 
28 oktober, 20 januari, 16 maart, 15 juni. 
 
Bedankt 
Op donderdag 19 september jl. is Hetty van de bibliotheek op school geweest om samen met een aantal 
ouders de leesboeken van school om te stickeren naar hetzelfde systeem als de leesboeken van de 
bibliotheek. Dit was achteraf gezien meer werk dan was verwacht. Alle ouders die donderdag en vrijdag 
hebben geholpen enorm bedankt!!! 
 
 
 

 



 

3 
 

Nieuwsbrief 2         september 2019 

 

 

 

GMR-lid 
Afgelopen schooljaar heeft juf Ellen haar taak als GMR-lid neergelegd. Vanuit het team zit juf Charell nu in 
de GMR. Wij wensen haar veel succes bij deze taak. 
 
Vanuit de identiteitscommissie 
Even voorstellen…. 
De identiteitscommissie op onze school bestaat uit de volgende leden:  
Cees van Wendel de Joode, Cornald van Aalst, Katinka van der Meijden en Ellen Groeneveld. 
 
Het waarborgen van de christelijke identiteit van onze school is de belangrijkste taak van de 
identiteitscommissie. Vier keer per schooljaar komen wij bij elkaar en brengen wij advies uit aan de 
directeur over onder andere de invulling van de (christelijke) vieringen, het psalmrooster, bijbel-
vertelrooster etc. Inmiddels wordt de Kerstviering gehouden in de kerk en zijn de leerlingen met de 
leerkrachten bij de kerkdiensten op bid- en dankdag aanwezig.  
Daarnaast zijn wij vorig jaar gestart met de gebedskring. Een mooie manier om samen met ouders te 
bidden voor school of dingen die kinderen belangrijk vinden. 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de identiteit van onze school, dan mag u altijd één van ons 
benaderen.  
 
Kruidnootjes van ZOA 
Eén keer in de 2 jaar doen wij mee met de kruidnotenactie waarvan de 
opbrengst voor ZOA Vluchtelingenzorg is. Wij weten uit ervaring dat de 
kruidnoten heerlijk zijn en dat het doel heel mooi is, daarom willen wij met 
onze school graag een bijdrage leveren. Op donderdagochtend 10 
oktober a.s. zal er iemand van ZOA een korte gastles geven en daarmee 
gaat de actie van start. Op maandag 21 oktober a.s. tellen wij de hele 
bestelling en gaan wij de kruidnoten bij de kruidnotenbakker bestellen! 
Meer info volgt nog! 
 
AVG 
Vorig schooljaar (of bij inschrijving van uw kind) heeft u uw privacy voorkeuren opgegeven voor o.a. 
publicatie van foto’s. Deze toestemming blijft geldig, totdat uw kind de school verlaat. U mag natuurlijk 
altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog 
toestemming geven. Een toestemmingsformulier kunt u downloaden op onze website of opvragen bij de 
administratie. 
 
Vervanging of vrij als de leerkracht ziek is 
Als een leerkracht zich ’s ochtends ziek meldt proberen wij altijd te zoeken naar een invaller. Soms heeft 
de directie de mogelijkheid om te vervangen, maar ook dit kan niet altijd. Mocht het zo zijn dat er geen 
vervanging mogelijk is, is er met het team afgesproken dat de groep vrij krijgt. Voorgaande jaren hebben 
wij groepen verdeeld, maar wij merken dat dit niet ten goede komt van het onderwijs dat wij aan de 
kinderen willen geven. Het kan dus gebeuren dat u ’s morgens vroeg hoort dat uw kind vrij is. Een aantal 
groepen heeft een groepsapp, maar dit is niet in elke groep. Van de groepen waarvan ondergetekende 
weet dat er een groepsapp is zal er een app verstuurd worden vanuit de directie. Anders zal het via de e-
mail gaan. Ik wil u daarom dringend verzoeken om ’s morgens altijd uw e-mail te checken of daar nog 
berichten van de school instaan. 
 
Vernieuwde website 
In de zomervakantie heeft onze school een nieuwe website gekregen. Voor een groot gedeelte is de 
website al gevuld. Gaandeweg het schooljaar zal er meer op worden gezet. 

 



 

4 
 

Nieuwsbrief 2         september 2019 

 

 

 

Cursus Positief Opvoeden 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn er jarig in oktober? 

De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een 

fijne dag en een gezond nieuw jaar toe! 

08 okt. Morris van Aalst 

11 okt. Emma van de Werken 

14 okt. Josephine Biesheuvel 

22 okt. Lotte Bouman 

  Milan van Heijkop 

  Mels Klop 

24 okt. Evelien van Heemskerk 

28 okt. Jorn Voets 

29 okt. Sven van ’t Hart 

31 okt. Manon van Utrecht 

Hartelijke groeten ook namens de leerkrachten, 

                            Roos de Weerd, 

                        Directeur ‘De Burcht’ 

 

 


