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In het gedicht hierboven lezen wij over het Pinksterfeest. Met 
Pinksteren is de Heilige Geest door God naar deze aarde 
gestuurd, zodat de mensen niet alleen zouden zijn. Doordat God 
ons de Heilige Geest heeft gestuurd kunnen en mogen wij 
getuigen van Gods grote liefde. Maar voordat het Pinksteren 
werd heeft God Zijn zoon Jezus van deze aarde weggenomen. 
Met Hemelvaart mogen wij dit vieren. Het was geen einde, maar 
een nieuw begin!  
 
 
 
In deze nieuwsbrief staan veel belangrijke data tot aan de 
zomervakantie. Lees de brief goed door en noteer deze data, 
zodat u het niet vergeet. 
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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:  
28-mei 10e nieuwsbrief 

30-mei Hemelvaarstdag (vrij) 

31-mei Extra vrije dag 

05-juni Schoolreis gr. 3-8 

06-juni gr. 3-8 middag vrij! 

09-juni 1e Pinksterdag 

10-juni 2e Pinksterdag 

16-juni Vaderdag 

19-juni 8.30 Gebedskring 

21-juni Rapport 2 mee 

24-juni Schoonmaakavond v.a. 

18.00 uur 

25-juni schoonmaak team, 

leerlingen om 14.15uur 

uit! 

03-juli Uitwisseling groep 0-7 

04-juli  ocht. vossenjacht gr 4-8 

  mid. Neswaarden gr 0-3 

  av. afscheidsavond gr. 8 

05-juli  11e nieuwsbrief 

  12.00 uur zomervakantie 
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Personeel 
In de afgelopen weken is juf Ellen een aantal uurtjes op school geweest. Zij staat nog niet voor de klas, 
maar start met werken met kleine groepjes kinderen. Op deze manier hoopt zij rustig aan haar 
werkzaamheden op De Burcht weer op te pakken. 
 
Terugblik 
Opbrengst mini-markt en sponsorloop 
In de vorige nieuwsbrief heb ik u gemeld dat tijdens de mini-markt € 724,20 is opgehaald. De 
sponsorloop heeft het schitterende bedrag van € 3.000,40 opgebracht. Samen met Marcel Vernooij 
(hovenier) gaan wij kijken om een deel van het plein op te laten knappen.  
 
Hoofdluiscontrole 
Op woensdag 8 mei jl. was de laatste hoofdluiscontrole van dit schooljaar. Ik kan u vertellen dat de hele 
school hoofdluis vrij is! 
Daarnaast heb ik nog een bijzondere vermelding. Na 8 jaar geholpen te hebben, stopt Diana van Delft 
(moeder van Milan van Delft)! Vanaf het moment dat wij zijn begonnen met de hoofdluiscontrole heeft 
Diana meegedraaid. Wij zijn haar hier heel dankbaar voor. 
Niet alleen Diana stopt, maar ook Jantine Vos (moeder van Thomas en Carlijn) is gestopt omdat zij zijn 
verhuisd. Daarnaast is Huibertine van de Pol ook gestopt. Jantine en Huibertine hartelijk dank voor jullie 
inzet! 
Zoals u begrijpt zijn wij dus heel hard op zoek naar ouders die willen helpen, want de groep ouders die 
controleert wordt te klein om het door te kunnen laten gaan. Mocht u willen helpen dan kunt u zich 
melden bij juf Carola c.demper@school-deburcht.nl  
 
Schoolreizen 
Op dinsdag 21 mei jl. zijn de groepen  0 t/m 2 op schoolreis geweest naar Pukkemuk in Dongen. Het 
was een geslaagde schoolreis. Alle hulpouders bedankt dat jullie zijn mee geweest. 

 
IEP Eindtoets 
De resultaten van de IEP eindtoets zijn intussen bekend en daarover zijn de leerlingen en hun ouders 
geïnformeerd. Ook dit jaar heeft onze groep 8 goed zijn best gedaan. Wij hopen dat jullie straks allemaal 
een fijne plaats op je nieuwe school krijgen! 
 
Schoolreis groep 3 t/m 8 
Op woensdag 05 juni a.s. hoopt groep 3 t/m 8 op schoolreis te gaan naar de Efteling. Voor een aantal 
leerlingen hebben ouders aangegeven een abonnement te hebben. Zouden de ouders van deze 
kinderen het abonnement op maandag 03 juni a.s. in een envelop mee naar school willen geven. Wij 
bewaren het in een afgesloten kast en nemen dan op woensdag het abonnement mee naar de Efteling. 
Op donderdag 06 juni a.s. krijgen de kinderen het weer mee naar huis. Op deze manier wordt er niet 
vergeten dat het abonnement mee naar school moet én door het 06 juni a.s. mee retour te geven raakt 
het ook niet kwijt. 
Op donderdag 06 juni a.s. zijn ook alle kinderen van groep 3 t/m 8 om 12.00 uur uit. De kinderen van 
groep 0, 1, 2 moeten deze middag wel naar school! 
 
Formatie 2019-2020 
De bedoeling was om in deze nieuwsbrief te laten weten hoe de formatie voor het komende schooljaar 
zou zijn. Omdat er nog te veel dingen niet zeker zijn kan ik u helaas (nog) niet melden hoe de formatie 
van 2019-2020 gaat worden. Zodra wij (bijna) alles definitief hebben, zal ik u informeren. 
 
Uitwisseling gr 0 > 7 
Op woensdag 03 juli a.s. willen wij alle leerlingen alvast kennis laten maken met de nieuwe groep (en/of 
combinatie) en de leerkracht. De kinderen ontvangen dan ook een brief waarin de belangrijkste 
afspraken voor het nieuwe schooljaar staan. Leest u die brief ook even door? 
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Schoonmaak aan het einde van het jaar 

- Binnenkort krijgen de ouders van de groepen 0-1-2 materiaal/spellen mee 
om thuis schoon te maken. Dan kunnen de kinderen na de zomervakantie 
weer starten met schoon materiaal. 

- Op maandag 24 juni a.s. hopen wij weer de school schoon te gaan maken. 
De brief hierover ontvangt u nog. Wij hopen u allen te zien.  

- Op dinsdagmiddag 25 juni a.s. zijn de leerlingen allemaal om 14.15 uur uit 
i.v.m. het opruimen en schoonmaken van het magazijn en andere ruimtes 
door de leerkrachten! 

 
Rapport 2 
Op vrijdag 21 juni a.s. krijgen alle leerlingen het rapport van de 2e schoolperiode! 
 
Zomerfeest  
Sinds vorig schooljaar vieren wij op de laatste donderdag het zomerfeest. Dit jaar is dat op 04 juli a.s. 
Om er een echt feest van te maken hebben wij hulp van ouders nodig. Een informatiebrief hierover volgt 
binnenkort. 
 
Afscheid groep 8 
De leerlingen van groep 8 zijn druk in de weer om een schitterende musical op te voeren. En wij als 
leerkrachten bereiden een afscheidsavond voor. Deze avond vindt plaats op donderdag 04 juli a.s.! Aan 
het einde van de middag zijn de leerlingen alvast welkom en ’s avonds ook de ouders…  
Hoe en wat wij dit jaar hebben bedacht? Dat horen jullie binnenkort. 
 
Uitslapen??? 
Ja, dat mag op vrijdag 05 juli a.s.… Maar dit geldt alleen voor de groep 8 leerlingen die afscheid van ons 
nemen! Zij mogen uitslapen en wij verwachten hen om 09.00 uur weer op school.  
Op vrijdagochtend 05 juli a.s. zullen zij de school nog verrassen met wat lekkers. 
 
Begin van de zomervakantie… 
Voor alle leerlingen van de school begint de zomervakantie op vrijdag 05 juli a.s. om 12.00 uur! 
 

Wie zijn er jarig in juni? 

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

fijne dag en een gezond nieuw jaar toe! 

 

07-juni Sharon van Heemskerk 

08-juni Luc van Hemert 

17-juni Lieke van der Meijden 

19-juni Caitlynn van Hooff 

23-juni Sil van Steenbergen 

25-juni Lotte Millenaar 

28-juni Charlotte van Boggelen 

29-juni Dione van de Laar                                        

 

Vriendelijke groet ook namens de leerkrachten, 

Roos de Weerd, 

Directeur ‘De Burcht’ 
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