
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op woensdag 06 november a.s. hopen wij weer met de hele 
school naar de kerk te gaan, want dan is het Dankdag. In het 
gedicht is dit mooi verwoord. Dankbaar zijn en God danken, 
maar wat kan het in je leven soms een storm zijn waardoor 
danken zo moeilijk is. Vraag God dan of Hij het je leert! 
 
De bijbelverhalen gaan de komende maand nog steeds over 
Jozef. Jozef zit in de gevangenis, maar wordt bij de farao 
geroepen om een droom uit te leggen. 
De broers van Jozef gaan meerdere keren naar Egypte om 
graan te kopen. Uiteindelijk vertelt Jozef aan zijn broers wie hij 
werkelijk is en komt ook zijn vader Jakob naar Egypte.  
Na de verhalen van Jozef gaan wij verder met de verhalen van 
Mozes. Mozes wordt door zijn ouders te vondeling gelegd in 
de hoop dat de vrouw van de farao hem vindt. Mozes groeit 
uiteindelijk op in het paleis van de farao. Later krijgt Mozes 
van God de opdracht om het volk Israël uit het land Egypte te 
leiden. 
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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:  
01 nov. Nieuwsbrief  
04 nov. MR-vergadering 
11 nov. Identiteitscommissie  

vergadering 
18 nov. Ocht. Spreekuur GGD 
26 nov. Activiteitencommissie  

vergadering 
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Personeel 
In de nieuwsbrief van september ben ik het volgende vergeten te melden: 
Per 01 september jl. is juf Ellen beter gemeld en op 19 september jl. is zij met zwangerschapsverlof 
gegaan. En u heeft het vast al gehoord, maar juf Ellen is op maandag 07 oktober jl. bevallen van een 
zoon. Zijn naam is Noud. Alles gaat goed met moeder en zoon. Na het zwangerschapsverlof hoopt juf 
Ellen weer les te gaan geven in groep 0-1. Hierover zal ik u later informeren. Mocht u een kaartje willen 
sturen dan kan dat naar: 
Fam. Vervoorn 
Molenstraat 17 
5317 JD Nederhemert 
 
Juf Francisca is op woensdag en donderdag ook weer momenten aanwezig op school. Juf Francisca zal 
langzaam het lesgeven op de donderdag weer oppakken. Op de woensdag zal zij RT-werk blijven doen. 
 
Terugblik 
Leesweek 
Van maandag 07 t/m vrijdag 11 oktober jl. was het thema van de kinderboekenweek ‘Op reis’. In de 
groepen 1, 2 en 3-4 stond het boek ‘Muisje Gijs gaat op wereldreis’ centraal. Alle kinderen hebben zelf 
een voorkant voor dit boek gemaakt. In de groepen 5, 6 en 7-8 zijn er voorleeswedstrijden gedaan. 
Daarnaast hebben de kinderen uit groep 7-8 ook in groepjes voorgelezen aan groep 1-2. En er zijn een 
aantal ouders komen voorlezen. Dank je wel daarvoor! 
Op vrijdag 11 oktober jl. was de afsluiting van de kinderboekenweek. De winnaars zijn: 
Groep 1  Milan van Heijkop 
Groep 2  Danine Visser 
Groep 3-4 Jenz van der Mooren 
Groep 5  Evy van Hemert 
Groep 6  Milan Kramer 
Groep 7-8 Emma van de Werken 
 
Kruidnootjes van ZOA 
Op donderdag 10 oktober jl. hebben alle kinderen uitleg gehad 
over wat voor werk ZOA doet. Alle kinderen hebben toen een lijst 
meegekregen om zakjes kruidnoten aan familie en bekenden te 
verkopen. In totaal hebben wij 550 zakken kruidnootjes besteld. 
Zodra de kruidnootjes worden geleverd zullen wij u hierover 
informeren. 
 
Hoofdluiscontrole 
Op woensdag 23 oktober jl. is er weer hoofdluiscontrole geweest. Ik kan u melden dat de hele school 
hoofdluis vrij is. De eerstvolgende controle zal na de kerstvakantie zijn. 
 
Dankdag 
Op woensdag 06 november a.s. hopen wij met alle kinderen van school weer naar de kerk te gaan i.v.m. 
Dankdag. Het thema dit jaar is ‘Goed bericht!!’. De Dankdagdienst zal van 10.45 uur tot ongeveer  
12.00 uur zijn in de ‘Witte’ kerk. De kinderen kunnen bij de kerk worden opgehaald. Tijdens de dienst zal 
er een collecte zijn voor onze sponsorkinderen en bij de uitgang is er een Dankdagcollecte. Deze is 
bestemd voor de kerk. Het is mogelijk om thuis de dienst te volgen, want de kerktelefoon staat aan. Tot 
maandag 04 november a.s. kunt u ook een liturgie op school komen halen, zodat u thuis ook mee kunt 
lezen. U bent allen van harte welkom! 
 
Adviesgesprekken groep 8 
In week 48 zijn de adviesgesprekken voor de leerlingen die in groep 8 zitten. De ouders van deze 
leerlingen ontvangen via juf Marloes hiervoor een uitnodiging. 
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Studiedagen in mei 
Het duurt nog even, maar het is goed om u nu alvast te melden dat op woensdag 27 mei a.s. en 
donderdag 28 mei a.s. de leerlingen allemaal vrij zijn i.v.m. een studie tweedaagse van het team. Als team 
hebben wij besloten om te gaan starten met de Kanjertraining. Dit is een methode voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling. Voordat wij de lessen van de Kanjertraining mogen geven, moeten wij eerst zelf 
scholing krijgen en dit gaan wij doen op 27 en 28 mei a.s.  
 
Ouderraad wordt Activiteitencommissie 
Sinds onze school onderdeel is van de SCOB zijn er een aantal naamswijzigingen doorgevoerd. Die van 
de ouderraad is daar één van. De ouderraad gaat voortaan Activiteitencommissie heten. De dingen die zij 
voor de school doen blijven ongewijzigd. 

 
Wie zijn er jarig in november? 
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun 
verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een fijne dag en een 
gezond nieuw jaar toe! 
01 nov. Bram van Arkel 
10 nov. Joris Klop 
16 nov. Damian de Fijter 
23 nov. Sam Millenaar 
25 nov. Benthe van Hemert 
28 nov. Luna Olde Olthof 
29 nov. Jennifer van de Laar 
  
 

 

 

Hartelijke groeten ook namens de leerkrachten, 

                            Roos de Weerd, 

                        Directeur ‘De Burcht’ 

 


