
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juist voor ons heeft God Zijn Zoon naar deze aarde gestuurd. 
Zondag is het 1e advent, de tijd van verwachting. In deze tijd 
leven wij naar het Kerstfeest toe en zal de grote Koning 
worden geboren. Door deze Koning mogen wij een 
Koningskind zijn! 
 
Aankomende week horen de kinderen nog verhalen over 
Mozes en Aäron en dat zij met het volk Israël op weg zijn naar 
het beloofde land. De tocht was niet altijd makkelijk en als het 
weer eens tegen zat, deed het volk weer boos tegen Mozes.  
In de twee weken voor de kerstvakantie zullen de verhalen 
rondom Kerst worden verteld. De belofte die God doet aan 
Zacharias en Elizabeth, maar ook aan Maria en Jozef. 
Johannes wordt geboren en hij mag aan iedereen gaan 
vertellen dat er een Koning geboren zal worden die de 
mensen zal bevrijden van alle zonde en pijn. 
Als Maria en Jozef in Bethlehem zijn aangekomen wordt 
Jezus geboren. Niet in een mooi paleis, maar in een 
armoedige stal. Het zijn ook geen grote machthebbers die als 
eerste op kraambezoek gaan, maar de herders horen als 
eerste van de geboorte van Jezus en gaan ook als eerste bij 
Hem op bezoek. Later komen de Wijzen uit het Oosten die 
hebben gezien dat er een belangrijke Koning is geboren. 
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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:  
29 nov. Nieuwsbrief  
05 dec. Sinterklaas 
16 dec. Koekjes bakken 
18 dec. Avond Kerstfeest 
19 dec. 9.00uur start school 
20 dec. 12.00uur kerstvakantie 
06 jan. ’20 1e schooldag 2020 
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Personeel 
Op woensdag en donderdag is juf Francisca weer op school. Op 1 dagdeel geeft zij les in de groep en op 
de andere dag is zij bezig met RT-taken. In overleg wordt er steeds bekeken hoe de opbouw van haar 
werkzaamheden zal worden gepland. 
Met juf Ellen en Noud gaat het goed. Wanneer juf Ellen weer gaat starten met werken is op dit moment 
nog niet bekend. In de nieuwsbrief van december hoop ik u hier meer over te kunnen vertellen. 
 
Terugblik 
Dankdag 
Op woensdag 06 november jl. zijn wij met de hele school naar de kerk geweest. Daar hebben wij een 
mooie Dankdagdienst gehad rondom het thema ‘Goed bericht!!’. Tijdens de dienst is er ook een collecte 
gehouden voor onze sponsorkinderen. Er is een bedrag van €126,70 opgehaald. 
 
Inspectie 
In de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie heeft u kunnen lezen dat wij van de inspectie op 2 
onderdelen een verbeteropdracht hebben gekregen. Als team zijn wij hiermee aan de slag gegaan. Vanuit 
de PO-raad is er iemand met ons mee komen kijken op welke manier wij dingen beter/anders kunnen 
aanpakken. Misschien heeft uw zoon/dochter het wel vertelt, maar heel regelmatig komen juf Els en juf 
Roos in de klas om lessen te observeren. Op basis van de observaties gaan wij de gesprekken aan met 
de leerkrachten en proberen wij als team steeds meer een doorgaande lijn door de school te krijgen om 
zo het onderwijs op De Burcht naar een hoger niveau te krijgen. 
Een ander punt van aandacht is ook het op tijd starten van de lessen. Na de kerstvakantie zullen wij 
eerder gaan bellen, zodat de lessen echt op tijd kunnen beginnen en er geen lestijd meer verloren gaat. 
De bel voor schooltijd zal dus op de volgende momenten gaan: 8.25 uur en om 13.10 uur.  
Een kleine rekensom: bij elke moment van binnenkomen gaan 2 minuten verloren. Dat is ca 6 minuten per 
dag (2x voor schooltijd en 1x tijdens het pauzemoment). Dat is ca 30 minuten per week. Er zitten 
ongeveer 40 weken in een schooljaar. 30 minuten x 40 weken = 1200 minuten. Dat is 20 uur op jaarbasis. 
Ik wil u daarom vragen echt op tijd te komen! De kleuterdeur en de deur bij het grote plein vallen, nadat de 
kinderen naar binnen gekomen zijn, in het slot. Bent u te laat dan moet u aanbellen bij de voordeur. 
 

Krijgt uw kind voldoende nachtrust? 
In de afgelopen periode valt het de leerkrachten op dat veel 
kinderen moe overkomen in de klas. Er zijn zelfs kinderen die op 
hun tafel hangen en bijna in slaap vallen. Daarom willen wij u vragen 
om uw kind op tijd naar bed te doen, want alleen als uw kind goed is 
uitgerust zal het tot leren komen. Aan het begin van het schooljaar 
hebben wij een lezing gehad van Hanneke Poot. Zij is 
kinderfysiotherapeute, psychomotorisch remedial teacher en 
docente en zij pleit er voor dat kinderen veel buitenspelen/bewegen, 
weinig voor de tv of op de computer zitten en voldoende nachtrust 
krijgen, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen. Een kind in de 
leeftijd van 6 - 12 jaar heeft ca. 9 – 12 uur slaap per nacht nodig. 
 

Sinterklaas 
05 december a.s. vieren wij op school het sinterklaasfeest. Net als vorig jaar zullen de pieten ons dit jaar 
ook weer verblijden met een bezoekje. 
 
Koekjes bakken 
Elk jaar bakken wij in de week voor kerst met alle leerlingen koekjes. 
Dit jaar is de activiteitencommissie op maandag 16 december a.s. op 
school om met de leerlingen de koekjes uit het deeg te steken.  
’s Middags worden ze gebakken in de oven van Bakker Van Horssen. 
Later in de week kunt u ze proeven! 
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Kerstviering 
Op woensdag 18 december a.s. zullen wij weer de kerstviering houden in de kerk. Ook dit jaar is het weer 
mogelijk om thuis mee te luisteren. Mocht u interesse hebben in een liturgie voor de viering, zodat u thuis 
mee kunt lezen, dan kan deze op maandag 16 december a.s. worden opgehaald bij de directie. De 
uitnodiging voor de viering komt begin december. 
 
Donderdag 19 december en vrijdag 20 december a.s. 
Donderdag 19 december a.s. zal de school een half uurtje later starten. De kinderen verwachten wij om 
09.00 uur op school. 
Vrijdag 20 december a.s. hebben de kinderen van groep 1 t/m 8 les van 08.30 – 12.00 uur. Om 12.00 uur 
krijgt iedereen vakantie! 
 
Eerste schooldag in januari 2020 
Op maandag 06 januari 2020 zal om 08.20 uur de poort weer open gaan en hopen wij alle kinderen weer 
te kunnen begroeten! 

 
Wie zijn er jarig in december? 
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een fijne 
dag en een gezond nieuw jaar toe! 
 
03-dec Noud van Dalen 
03-dec Guus van Hemert 
05-dec Benthe van der Meijden 
10-dec Maikel Orth 
12-dec Xem Bauman 
12-dec Tren Voets 
16-dec Madelief van Heusden 
16-dec Bennie van Rijn 
16-dec Kyara Schrotter 
17-dec Hannah van Heijningen 
25-dec Jesper Sterrenburg 
30-dec Mirthe van der Schans 
30-dec Macey Vos 
31-dec Tamara van Brakel   
  
 

Hartelijke groeten ook namens de leerkrachten, 

                            Roos de Weerd, 

                        Directeur ‘De Burcht’ 

 


