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Leer ons vrij te zijn 
Leer ons Heer om vrij te wezen 
laat ons steeds in liefde gaan 
opdat wij niet bang zijn, vrezen 
maar vol liefde op gaan staan 
leer ons gaan waar U zult zenden 
er opuitgaan met plezier 
steeds ons hart tot U te wenden 
leer beseffen: U bent hier. 
 
Als wij hier Uw wapens heffen 
bent U bij ons in de strijd 
dichterbij dan wij beseffen 
U vertroost ons voor altijd 
als wij gaan door woestenijen 
over onbekend terrein 
als wij van de berg afglijden 
zult U steeds dichtbij ons zijn. 
 
Als wij gaan om te ontspannen 
even weg van school of werk 
weg van huis met grootse plannen 
blijft belangrijk: U maakt sterk 
zonder U zijn wij gebonden 
heeft het weggaan niet echt zin 
zijn verloren door de zonden 
vrijheid zit er dan niet in.  
 
Echte vrijheid start daar binnen 
waar de Heiland op de troon 
plaats kan nemen, overwinnen 
Koninklijk met gouden kroon 
licht en kracht zal Hij ons geven 
Zijn bevrijding en Zijn rust 
als beloning eeuwig leven 
reis met Hem naar d' eeuw'ge kust! 
 
 
In de komende 6 weken is de school gesloten en mag een  
ieder genieten van vrije dagen. Misschien gaat u nog met uw 
kind(eren) op vakantie of blijft u juist lekker thuis. Wij wensen u 
samen met uw kind(eren) een goede vakantie toe. Even weg  
van de schoolse activiteiten. Maar bovenal wensen wij jullie  
Gods beschermende hand toe waar u ook naar toe zult gaan. 
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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:  
05-juli  11e nieuwsbrief 

  12.00 uur zomervakantie 

19-aug  1e schooldag 
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Personeel 
In de afgelopen periode is juf Ellen steeds vaker op school geweest. Wij zijn blij u te kunnen melden dat 
zij weer voor 2 middagen is beter gemeld. Na de zomervakantie t/m haar zwangerschapsverlof zullen wij 
stap voor stap verder werken aan haar herstel. 
Helaas heb ik u ook al eerder gemeld dat juf Francisca is uitgevallen. Het werk is op dit moment te veel 
voor haar en daarom heeft zij moeten besluiten een stap terug te doen. Na de zomervakantie zal er met 
haar bekeken worden hoe zij zal gaan re-integreren.  
In de formatie heeft u het ook al kunnen lezen. Juf Chantal zal na de zomervakantie op een school in 
Sprang-Capelle gaan werken. Juf Chantal heeft ruim 5 jaar bij ons op school gewerkt. Wij zijn haar 
dankbaar voor haar inzet op De Burcht en wensen haar veel plezier met haar nieuwe baan.  
Ook juf Rebecca gaat ons verlaten. Na de zomervakantie zal zij naar een school in Hellouw gaan. Juf 
Rebecca heeft het 2e half jaar bij ons op school gewerkt. Al was haar periode kort op De Burcht wij zijn 
blij dat juf Rebecca deel heeft uitgemaakt van ons team en wensen haar heel veel succes en plezier op 
haar nieuwe school. 
 
Terugblik 
Schoolreis groep 3 t/m 8 
Woensdag 5 juni jl. zijn wij met de groepen 3 t/m 8 op schoolreis geweest naar de Efteling. Wat was het 
een leuke schoolreis. Alle ouders die mee zijn geweest als begeleiding hartelijk dank! 
 
Schoonmaakavond 
Bedankt voor alle hulp die er was op de schoonmaakavond, maar ook dank aan alle ouders die thuis 
voor ons van alles hebben schoongemaakt! Na de zomervakantie kunnen de kinderen weer starten in 
een schone klas! 
 
Afscheid Hannie Bauman 
Op woensdag 26 juni jl. hebben wij afscheid genomen van 
Hannie. Ruim 35 jaar heeft zij de school schoon gemaakt.  
’s Morgens vroeg werd Hannie al verrast met een heerlijk 
ontbijtje. Later op de ochtend is Hannie op school geweest en 
heeft elke groep iets geknutseld voor haar. ’s Middags heeft 
het team samen met Hannie genoten van een heerlijke high 
tea. Als cadeau heeft het bestuur, het team en de ouders een 
mooie Pandora bedel aan Hannie gegeven. Daarnaast heeft 
zij ook nog een cadeaubon gehad die zij mag besteden voor 
een nieuwe lamp voor in de woonkamer. Namens Hannie 
hartelijk dank voor uw bijdrage aan het cadeau. 
Joke Bouman heeft de afgelopen jaren samen met Hannie 
gewerkt. Zij zal de werkzaamheden van Hannie overnemen. 
 
Zomerfeest  
Op donderdag 04 juli jl. hebben wij op school het zomerfeest gehad. Wij willen iedereen die ons deze 
dag heeft geholpen heel hartelijk bedanken daarvoor! Fijn dat u of jij er was! 
 
Afscheid groep 8 
Groep 8 heeft donderdagavond afscheid genomen met de spetterende musical ‘Feestlift!’. 
De afgelopen weken zijn zij druk geweest met het oefenen, decors maken en attributen verzamelen. Het 
is een prachtige voorstelling geworden.  
Wij wensen Lau, Laura, Daniël, Stefano, Rebecca, Jarno, Sam, Merel, Melia, Gerlinda, Milan, Nici en 
Mari-Lynn alle goeds op hun nieuwe school! 
 
Formatie 2019-2020 
Eerder heeft u al de brief over de formatie ontvangen. Helaas staat de vacature voor groep 6 nog steeds 
open. Wij zijn aan het nadenken over een (tijdelijke) oplossing. Als wij hier meer over weten dan zullen 
wij u hier over informeren. 
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Inspectiebezoek 

In de maanden mei en juni jl. bracht de inspectie het vierjaarlijks bezoek aan het bestuur van de SCOB. 

Hierin werd onderzoek gedaan naar de onderwijskwaliteit en het financieel beheer binnen de stichting. 

Er waren gesprekken met de directeur-bestuurder en met afvaardigingen van de toezichthouders, de 

directeuren, de medezeggenschapsraden en de identiteitscommissies. Daarnaast werden 4 scholen 

bezocht. Ook De Burcht kreeg een dag een inspecteur op bezoek. Deze week ontvingen wij het concept 

verslag. De SCOB wordt daarin voldoende beoordeeld. Dat is een positief bericht. Vanzelfsprekend ziet 

een inspecteur ook altijd verbeterpunten. Ook onze school kreeg nog wat huiswerk mee voor het 

komende jaar. De inspecteur is tevreden over onderwijsproces, schoolklimaat en onderwijsresultaten. 

De onderdelen kwaliteitszorg en ambitie beoordeelde hij nog als onvoldoende. Wij herkennen ons in het 

beeld van de inspecteur en zijn als team gemotiveerd om extra werk te maken van de opdracht die wij 

kregen. Komend schooljaar spreken wij de inspecteur tweemaal over de voortgang van de 

ontwikkelingen.    

 

Tips om te lezen en rekenen in de vakantie 

Leren in de vakantie gaat bijna ongemerkt. Wordt er op school veel gelezen volgens de leesmethode of 

in verhalende of informatieve boeken, als ouder heb je tijdens de vakantie een veel bredere verzameling 

leesmateriaal tot je beschikking. Denk aan vakantiefolders, het activiteitenprogramma op de camping, 

brochures van pretparken en bezienswaardigheden, de menukaart op het terrasje. Zo krijgt een 

‘leesoefening’ een echt vakantietintje. 

Als je je een beetje openstelt voor de mogelijkheden, kom je onderweg tal van dingen tegen waar je kind 

ongemerkt wat van opsteekt. Speel woordspelletjes met nummerborden, doe telspelletjes in de auto. De 

plattegrond van de camping is perfect oefenmateriaal om te leren kaartlezen, de autotocht naar Italië is 

een lesje aardrijkskunde on the road. Ga niet de schoolmeester of -juf uithangen, maar wijs je kind 

terloops en ontspannen op zaken die hem of haar interesseren. Probeer je kind in de vakantie uit te 

dagen om te blijven schrijven en rekenen. Laat je zoon ansichtkaarten schrijven aan zijn vriendjes of een 

vakantiedagboek bijhouden. Laat je dochter uitrekenen hoe ver het nog is naar de volgende camping als 

je van de 80 kilometer er 25 hebt afgelegd. En hoeveel croissantjes moeten er gekocht worden in de 

kampwinkel als ieder gezinslid er twee wil eten? Een spelletje Yahtzee oefent de tafels en optellen, 

tellen doe je bij een potje badminton op de camping, enzovoort, enzovoort! 

Vandaag krijgen de kinderen ook weer informatie mee over de VakantieBieb-app. Een mooie 

mogelijkheid om digitaal boeken te lezen. 

 

Leesluikjes voor de kinderen van groep 0 t/m 4 

Speciaal voor de groepen 1 tot en met 4 een link voor leesluikjes. 

Tijdens de zomervakantie kunnen de kinderen iedere dag een luikje openen met daarin een leuke 

activiteit die te maken heeft met lezen.  Dat kan zijn:  een spelletje of een lees- of luisterfragment. Zo 

blijft je kind ook tijdens de vakantie op een speelse manier bezig met verhalen, letters en lezen. 

https://www.zwijsen.nl/zomerse-adventskalender-leesluikjes-schrijf-je-in 

 

Uitwisseling gr 0 > 7  

Op woensdag 03 juli jl. hebben de kinderen van groep 0 t/m 7 een kijkje kunnen nemen in hun 

toekomstige groep.  

Bij deze nieuwsbrief zit een brief met aandachtspunten voor het nieuwe schooljaar. Houdt u rekening 

https://www.zwijsen.nl/zomerse-adventskalender-leesluikjes-schrijf-je-in
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met de inhoud van deze brief als u nieuwe materialen gaat kopen? 

 

Gezocht: vrijwilligers Home-start Humanitas 

Vanuit gezinsondersteuning Humanitas kregen wij de volgende oproep. 

 

GENIETEN VAN HET OUDERSCHAP? 

Ooit hebben ouders de vlag uitgehangen, bij de geboorte van een kind.  

Tijdens het opvoeden bleek dat niet altijd even gemakkelijk door: twijfels, ziekte, scheiding, onzekerheid 

of... 

Een vrijwilliger kan dan het ouderschap wat verlichten, door wekelijks bij te springen en een steuntje in 

de rug geven. 

 

VRIJWILLIGER WILLEN WORDEN? 

Vanaf half sept start er weer een training voor nieuwe vrijwilligers. Op 5 vrijdagen (onder schooltijd) in 

Tiel*, krijg je handvatten om bij Home-Start aan de slag te gaan. Je leert wat wel en niet helpt; hoe je het 

ook voor jezelf leuk/gezond kunt houden; waar gezinnen mee gediend zijn en ook hoe je jezelf weer 

“overbodig” kunt maken. 

 

Home-Start vraagt van vrijwilligers:  tijd en inzet, ervaring met opvoeden van kinderen,  bereidheid om 

aandacht te geven en te luisteren, een praktische instelling, een groot hart en een goed humeur. 

Home-start biedt aan vrijwilligers:  een voorbereidende training, ondersteuning en begeleiding van de 

coördinator, interessant vrijwilligerswerk, regelmatig contact met andere vrijwilligers en 

onkostenvergoeding. 

 

Heb je interesse? 

Neem dan contact op met één van de coördinatoren Mirjam Bakker (0683-79 94 05); Gina van Buuren 

(0651 108 802) of Sonja van Herk (0635-11 88 00). 

Of mail naar gezinsondersteuning.RIV@humanitas.nl  

Zie https://www.home-start.nl/ervaringen-met-home-start   

 

* Bij voldoende belangstelling start er ook een training in de Bommelerwaard  en/of in de avonduren (dit voorjaar 

waren er voldoende vrijwilligers voor 2 trainingen ‘s avonds en 1 overdag). 

 

Eerste schooldag….  

Op maandag 19 augustus a.s. hopen wij om 8.20 uur de poort weer te openen voor de kinderen!  

De leerlingen van groep 3 mogen in de eerste week van maandag- t/m vrijdagochtend door de ouder(s) 

naar binnen worden gebracht. Om 13.05 uur loopt de eigen leerkracht op het plein en gaan de kinderen 

niet naar binnen, maar mogen ze eerst nog even buitenspelen. Vanaf de tweede schoolweek worden de 

kinderen van groep 3 niet meer binnen gebracht en zullen zij voor schooltijd eerst op het plein spelen. 

 

Jaarplanning 2019-2020 

In de eerste schoolweek na de zomervakantie krijgt u het jaarrooster voor schooljaar 2019-2020. Daarin 

vindt u alle relevante activiteiten en data. 

 

Bedankt! 

In het afgelopen schooljaar zijn er veel activiteiten geweest waarbij wij een beroep hebben gedaan op de 

hulp van ouders. Iedereen die, in welke vorm dan ook, geholpen heeft bij een activiteit willen wij van 

harte bedanken. Zonder uw hulp was het niet mogelijk! 

 

mailto:gezinsondersteuning.RIV@humanitas.nl
https://www.home-start.nl/ervaringen-met-home-start
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Wie zijn er jarig in juli en augustus? 

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

fijne dag en een gezond nieuw jaar toe! 

 

02-juli Nathan van Steenbergen   06-aug Jurre van Wendel de Joode 

03-juli Johan Hak      07-aug Jorian Groeneveld 

08-juli Tristan de Fijter     12-aug Suze Kreunen 

08-juli Alissa van de Pol     20-aug Brent van den Berg 

09-juli Tess Bouman 

10-juli Jenz van der Mooren 

13-juli Femke van den Berg 

15-juli Danine Visser 

17-juli Levy Vermeulen 

19-juli Gerlinda van Heemskerk 

25-juli Joeri Veenhof 

26-juli Floris Biesheuvel 

26-juli Nora van Osch 

30-juli Owen van der Meij 

31-juli Faya Bauman  

 
  
  
                                           

Vriendelijke groet ook namens de leerkrachten, 

Roos de Weerd, 
Directeur ‘De Burcht’ 

 


