
 
 

 
 
 
In de afgelopen periode zijn de verhalen over Kerst aan de 
kinderen verteld. Na de kerstvakantie gaan de verhalen verder 
over het leven van Jezus. Jozef en Maria gaan met Jezus 
naar de tempel en daar ontmoeten zij Simeon en Anna. Zij 
hebben van God al gehoord dat er een Verlosser komt. 
Johannes de Doper mag ook belangrijk werk gaan doen. Hij 
gaat de mensen vertellen over de komst van Jezus. Johannes 
mag Jezus dopen en daarna zal Jezus zijn eerste wonder 
doen. Dit is op de bruiloft waar Jezus water in wijn veranderd. 
Na dit wonder stelt Jezus ook 12 discipelen aan. Deze 12 
discipelen mogen Jezus helpen bij de verkondiging van het 
evangelie. 
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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:  
20 dec. Nieuwsbrief  
20 dec t/m 05 jan. Kerstvakantie 
06 jan. 1e schooldag 2020 
08 jan. Hoofdluiscontrole 
20 jan. Mid. MR 

Av. Gebedskring 
27 jan. Spreekuur GGD 
31 jan. Nieuwsbrief 
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Personeel 
Juf Francisca is al veel momenten op school. Op woensdagochtend doet zij RT en op donderdag geeft zij 
(bijna) volledig les. Na de kerstvakantie zal juf Francisca voor de donderdagochtend beter worden 
gemeld. De middag hoopt zij ook z.s.m. weer volledig zelf te gaan doen. 
Eind januari 2020 loopt het zwangerschapsverlof van juf Ellen af. Zij zal een stukje ouderschapsverlof 
opnemen. Na de voorjaarsvakantie zal zij 1,5 dag les gaan geven in groep 0-1. Zij hoopt op dinsdag en 
vrijdag te gaan werken. Juf Jindhy zal op de dinsdag en de vrijdag wel gewoon bij ons op school blijven. In 
geval van ziekte zal zij invallen en anders is zij bezig met het inwerken in de ICT, want dit is een taak die 
zij t.z.t. van meester Wim hoopt over te nemen. Daarnaast zal zij op vrijdagochtend gymlessen geven voor 
de gymopleiding die zij volgt. 
 
Terugblik 
Sinterklaas 
Op 05 december jl. hebben 2 pieten onze school bezocht. In alle groepen hebben zij een bezoekje 
gebracht. In groep 1 t/m 4 hebben alle kinderen een cadeautje gekregen. In groep 5 t/m 8 hebben de 
kinderen voor elkaar een mooie surprise en gedicht gemaakt. Leuk om te zien dat iedereen er zo’n werk 
van heeft gemaakt. 
 
Kerstviering 
Op woensdag 18 december jl. hebben wij met elkaar het kerstfeest in de kerk mogen vieren. Wat was het 
een mooie viering met als thema ‘Bewaar het in je hart’. De collecte heeft €265,90 opgebracht. De helft is 
overgemaakt naar de voedselbank en de andere helft is bestemd voor onze sponsorkinderen. Bedankt 
voor uw aanwezigheid en uw bijdrage. 
 
Zendingsgeld 
Elke maandagochtend zamelen wij geld in voor onze sponsorkinderen van Woord en Daad. Met dit geld 
kunnen wij kinderen in India, de Filipijnen en Ethiopië ondersteunen om naar school te gaan. Onderwijs is 
voor ons zo vanzelfsprekend. Helaas is dit niet in elk land zo gewoon. Mede door uw bijdrage is het 
mogelijk dat deze kinderen ook naar school kunnen. 
 
Parkeren rondom school 
Tijdens het brengen en halen van de kinderen is het erg druk met auto’s rondom de school. Er zijn 
onvoldoende parkeerplaatsen voor alle auto’s. Ik wil u vragen om op te letten dat u niet voor de in- en uitrit 
van de omwonenden gaat staan. Dit is heel vervelend als zij weg willen of juist thuis komen. Alvast 
bedankt voor jullie medewerking! 
 
Groep 0 
Vanaf maandag 06 januari 2020 starten wij weer met groep 0. 
Vanaf de kerst- tot de zomervakantie hopen wij een hele kring met 
nieuwe leerlingen te verwelkomen. Wij noemen de namen in de 
volgorde waarop ze gaan instromen: Mark van Boggelen, Guus 
van Helden, Iza van der Mooren, Dilane Visser, Jeroen van 
Rijn, Nova Vos. 
Sommigen zullen pas helemaal aan het eind van het schooljaar 
komen wennen, maar wij willen ook hen alvast welkom heten. Wij 
hopen dat deze nieuwe leerlingen allemaal snel hun plekje binnen 
de muren van ‘De Burcht’ zullen vinden! 
 
Hoofdluiscontrole  
De volgende hoofdluiscontrole zal plaatsvinden op woensdagochtend 08 januari 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). 
 
Toetsen  
Middenin het schooljaar, in de maanden januari en februari staan er een hele rij toetsen gepland voor 
Rekenen, Lezen, Woordenschat, Spelling en Begrijpend lezen. Deze toetsen vormen voor de leerkrachten 
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en de leerlingen een belangrijk meetmoment. Deze toetsen horen niet bij de methodes die wij op school 
gebruiken, maar zijn ontwikkeld door Cito. Deze toetsen meten het niveau van de leerlingen. De scores, 
die de leerlingen op deze toetsen behalen, worden uitgedrukt in de 
cijfers I t/m V. Daarbij is I het hoogste niveau en V het laagste. Bij 
het aanbod van extra hulp of uitdaging weegt deze score 
nadrukkelijk mee.  
 
Rapportgesprekken 
Het duurt nog even, maar ik wil alvast de data voor de 
rapportgesprekken noemen. 
Op maandagavond 17 en dinsdagmiddag 18 februari a.s. zullen de 
eerste rapportgesprekken van dit schooljaar worden gehouden. 
 
Kijkochtend nieuwe leerlingen 
Op woensdagochtend 19 februari a.s. is er van 9.30-10.30 uur 
weer een kijkochtend voor nieuwe leerlingen, kinderen die voor  
31 december 2021 4 jaar hopen te worden. Kent u nog ouders die interesse hebben in onze school? Deze 
ouders zijn van harte welkom! 
 
Gym na de kerstvakantie 
Na de kerstvakantie zal het gymrooster voor de vrijdag een beetje aangepast worden. Het rooster gaat er 
als volgt uit zien: 
8.30 – 9.15 uur:  groep 3-4 (De leerlingen verzamelen om 8.30 uur bij de gymzaal. De leerkracht is  
                                   daar dan ook aanwezig.) 
9.15 – 10.00 uur:  groep 5 en 6 
10.00 - 10.45 uur:  groep 7-8 
10.45 – 11.50 uur: groep 0-1-2 (de leerlingen worden bij de gymzaal opgehaald) 
 

Hoelaat gaat de schoolbel na de kerstvakantie? 

Zoals in de nieuwsbrief van november jl. heb ik u gemeld dat wij eerder gaan bellen i.v.m. de lestijd die 

verloren gaat met het naar binnenkomen. Met het team hebben wij het er over gehad en het gaat er als 

volgt uit zien:     

8.15 uur – hek open    

8.20 uur – deur kleuters open   

8.25 uur – bellen 

8.30 uur – starten met de lessen 

 

13.00 uur – hek open 

13.05 uur – kleuterdeur open 

13.10 uur – bellen 

13.15 uur – starten met de lessen 

Let op! De kleuterdeur gaat 5 minuten later open dan het hek. Anders zitten de kleuters van 8.15-8.30 uur 

al in de kring. Dit kan mogelijk zorgen voor een onrustige start in de kring. Daarom hebben wij voor 

bovenstaand rooster gekozen! 

Daarnaast vragen de leerkrachten van groep 0-1-2 uw aandacht om echt op tijd uw kind op te halen. 

Tussen 11.55 uur en 12.00 uur komen zij naar buiten. Zou u er voor willen zorgen dat u dan echt bij het 

hek staat. Alvast bedankt 

 

Eerste schooldag in januari 2020 

Op maandag 06 januari 2020 zal om 8.15 uur de poort weer open gaan en hopen wij alle kinderen weer te 

kunnen begroeten! 
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Wie zijn er jarig in januari? 

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-jan Noud Kolbach 

07-jan Tara-Jill van Aalst 

07-jan Milan van den Anker 

08-jan Kim van de Laar 

12-jan Karlijn Hak 

16-jan Robin Hak 

19-jan Corlinde van Ingen 

23-jan Ilona van Hees 

23-jan An Mei van Tongeren 

27-jan Reza van Zandvliet 

   

  

 
Hartelijke groeten ook namens de leerkrachten, 

                            Roos de Weerd, 

                        Directeur ‘De Burcht’ 

 


