
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het komende schooljaar wensen wij iedereen de zegen 
van God. Dat Hij ons de juiste weg mag wijzen, maar ook ons 
de juiste woorden in de mond zal leggen als wij met elkaar in 
gesprek zijn over de kinderen. 
 
Dit schooljaar zal het bijbel-vertelrooster worden herzien. In 
groep 0 – 4 gebruiken wij ‘De bijbel voor jou’ en in groep 5 – 8 
‘De bijbel voor jullie’. Het vertelrooster zal op basis van de 
bijbels worden gemaakt. In ‘De bijbel voor jou’ zijn de 
bijbelverhalen minder uitgebreid dan de verhalen in ‘De bijbel 
voor jullie’. Het kan dus voorkomen dat de verhalen van de 
onder- en de bovenbouw niet synchroon lopen. 
Na de vakantie zullen de kinderen in groep 1-4 de 
bijbelverhalen over de schepping, Kaïn en Abel, Noach en 
Abraham horen. In groep 5-8 worden de verhalen over de 
schepping, Noach, Job en Abraham verteld.    
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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:  
19 aug. 1e schooldag 
21 aug. Hoofdluiscontrole 
23 aug. Promoshow 

MadScience 
03 sept. Sportdag gr. 7-8 
03 sept. Informatieavond 
10 sept. Schoolfotograaf  
16&17sept. Ouder-vertelgesprek 
17 sept. Prinsjesdag 
27 sept. Nieuwsbrief 
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 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 0 8.30-12.00u 8.30-12.00  8.30-12.15u 8.30-12.00  8.30-12.00u 

miv januari '20           

Groep 1 8.30-12.00u 8.30-12.00u 8.30-12.15u 8.30-12.00u 8.30-12.00u 

    13.15-15.15u   13.15-15.15u   

Groep 2-4 8.30-12.00u 8.30-12.00u 8.30-12.15u 8.30-12.00u 8.30-12.00u 

  13.15-15.15u 13.15-15.15u   13.15-15.15u   

Groep 5-8 8.30-12.00u 8.30-12.00u 8.30-12.15u 8.30-12.00u 8.30-12.00u 

  13.15-15.15u 13.15-15.15u   13.15-15.15u 13.15-15.15u 

 

Personeel 

In de zomervakantie heeft juf Tine besloten om te stoppen met haar werkzaamheden op ‘De Burcht’. 

Vorig jaar heeft zij eerst in groep 4 zwangerschapsvervanging van juf Evelien gedaan. Daarna heeft zij 

de arrangementen ingevuld op onze school. Wij vinden het jammer dat juf Tine ons team gaat verlaten. 

Wij wensen haar het beste toe voor de toekomst. Wie juf Tine gaat vervangen is nog niet bekend. Er zijn 

al gesprekken met mogelijke kandidaten. 

 

In groep 0-1 zal vanaf maandag een nieuw gezicht zijn, juf Jindhy Kruijf. Zij zal volledig starten met het 

lesgeven in groep 0-1. Juf Ellen zal na haar zwangerschapsverlof (deels) terugkomen. 

 

In groep 6 zal meester Werner de Vries les gaan geven. Wij zijn blij dat deze vacature in de eerste week 

van de zomervakantie rond gemaakt kon worden. Wij wensen meester Werner succes op ‘De Burcht’. 

Mocht u meester Werner een keer een hand willen geven is dat mogelijk, maar zou u dat niet op 

maandag willen doen. Dan richt hij graag de aandacht op de nieuwe groep kinderen   

 

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.  

Hieronder het schooltijdenrooster voor het komende schooljaar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zending 

Iedere maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. Wij sparen voor onze 

sponsorkinderen via de Stichting Woord en Daad. 
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Hoofdluiscontrole 

Op woensdag 21 augustus a.s. worden alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. Denkt u erom dat 

de haren niet helemaal ingevlochten zijn en/of vol zitten met gel/lak? 

 

Overblijven met Edith 

Voor het aanmelden voor het overblijven maken wij gebruik van het computerprogramma overblijven met 

Edith. Op de website van de school staat een kopje ‘informatie’. Als u dit aanklikt vindt u uitleg over hoe 

u een account kunt aanmaken.  

Let op: u moet ook in dit systeem aangeven op welke dag(en) uw kind(eren) moet overblijven! 

Zoals de meeste wel weten is Anet Bakker TSO-coördinator (tussenschoolseopvang-coördinator). Heeft 

u vragen over het overblijven dan kunt u een e-mail sturen naar: tsodeburchtaalst@gmail.com 

 

Informatieavond 

Om nader kennis te maken met de leerkracht(-en), en om u als ouders/verzorgers goed te informeren 

over de gang van zaken in de groep, de leerstof en ook de belangrijkste aandachtspunten, houden wij 

op 03 september a.s. een informatieavond. Wij hopen daar alle ouders te zien. Vooraf zal er koffie en 

thee klaar staan in de hal van de school. 

Ronde 1  groep 1 t/m 8   19.30 – 20.00 uur  

Ronde 2  groep 1 t/m 8   20.05 – 20.35 uur 

 

Fotograaf  

Op dinsdag 10 september a.s. komt Jolanda van Helden van Fotolux. 

Zij zal deze dag groepsfoto’s maken en van elke kind individueel een 

portretfoto. De gehele organisatie (ook het betalen en nabestellen) is 

in handen van Fotolux. 

 

MadScience 

Elk schooljaar biedt MadScience een reeks naschoolse wetenschap & technieklessen aan. In het 

schooljaar 2019-2020 willen zij de kinderen van groep 3 t/m 8 ook weer uitdagen om met techniek en 

wetenschap aan de slag te gaan. Op vrijdag 23 augustus a.s. komen zij een promovoorstelling geven bij 

ons op school. De MadScience lessen zullen dit schooljaar, in tegenstelling tot vorig schooljaar, na 

schooltijd op ‘De Burcht’ plaatsvinden. Aan deze lessen zijn wel kosten verbonden. Op de brief die de 

leerlingen 23 augustus a.s. meekrijgen staat alle informatie. 

 

Ouder-vertelgesprek  

Op maandagavond 16 en dinsdagmiddag 17 september a.s. zullen er weer ouder-vertelgesprekken zijn. 

De uitnodiging hiervoor ontvangt u later. 

 

Rapporten 

Graag willen wij alle rapporten ondertekend terug ontvangen. Inleveren uiterlijk volgende week. 

 

Gymrooster 

Dinsdag: 13.30-14.15u  > groep 5 

                       14.30-15.15u > groep 6 

Vrijdag:    8.30-9.15u > groep 1-2 

                       9.15-10.00u > groep 3-4 

                     10.00-10.45u > groep 7-8 

 

De kinderen van groep 1-2 moeten op vrijdagochtend om 8.20 uur bij de gymzaal verzamelen, zodat zij 
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om 8.30 uur kunnen starten met de gymles. De leerkracht zal daar dan ook aanwezig zijn. Deze strakke 

planning heeft te maken met de gymlessen die wij krijgen van de combinatiefunctionaris van de 

gemeente Zaltbommel.   

Tip wat betreft de gymkleding voor de kinderen van groep 1-2: zorg dat de kinderen, indien mogelijk, de 

gymkleding alvast onder hun gewone kleding hebben. Dit scheelt de kinderen een hoop handelingen bij 

het omkleding voor de gymles   

 

Indien uw kind niet naar school kan… 

Het kan voorkomen dat uw kind ziek wordt of ’s morgens bijvoorbeeld even naar de dokter moet. 

Wilt u dit dan bij voorkeur telefonisch doorgeven aan de school. Soms sturen ouders ’s morgens een 

mailtje hierover maar dat ziet de leerkracht niet altijd op tijd. Bedankt voor uw medewerking  

 

Schoolregels 

Het is goed aan het begin van het jaar enkele vaste regels nog eens aan te scherpen. 

Deze willen wij zo consequent mogelijk handhaven en wij vragen ook u hiermede op toe te zien. 

• De leerlingen van gr. 1 en 2 worden via de kleuteringang gebracht tussen 8.20 – 8.30 uur. 

• De leerlingen van gr. 3 t/m 8 gaan via het grote schoolplein bij de zij -ingang naar binnen. 

Het is niet de bedoeling om vóór de bel naar binnen te gaan, tenzij dat is afgesproken. 

 

Wat is de fietsgrens: “Kinderen die aan de Maasdijk, in ‘De Ham’ (o.a. Waterlelie, Watermunt) en in de 

polder wonen mogen met de fiets naar school komen. Daarnaast mogen ook de kinderen uit de 

Hambloksestraat vanaf de aansluiting met de Goudenregenlaan tot het einde (De Rietschoof) op de fiets 

komen. Voor schade aan fietsen is de school niet aansprakelijk.“ 

 

Administratie 

Het adressenbestand en ook de mobiele telefoonnummers willen wij zo volledig mogelijk en actueel 

houden. Graag wijzigingen direct doorgeven. Dat kan via de leerkracht maar bij voorkeur ook dit melden 

bij onze administratieve kracht, Everdien van Dasselaar secretaresse@school-deburcht.nl  

 

Jaarplanning 

Naast deze nieuwsbrief ontvangt u ook de jaarplanning met belangrijke data 

voor het komende schooljaar. Deze data staan vast en kan u alvast noteren 

in uw agenda. Soms komen er gaandeweg het schooljaar nog activiteiten 

tussen. Hiervan zullen wij u via de nieuwsbrief op de hoogtestellen. 

 

Wie zijn er jarig in september? 

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

fijne dag en een gezond nieuw jaar toe! 

3 sept. Laurieke van Duren 

              Carlijn van Zandvliet 

6 sept. Milan Kramer 

9 sept. Duuk Voets 

12 sept. Thijs Groeneveld 

18 sept. Tim van Steenbergen 

  Lukas van Wendel de Joode 

20 sept. Jonah van Steenbergen 

24 sept. Milan Vos 

28 sept. Julia Maas 

29 sept. Jara van der Schans 

 

 

Hartelijke groeten ook namens de leerkrachten, 

                            Roos de Weerd, 

                        Directeur ‘De Burcht’ 
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