
 
 
Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 
Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
‘k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadeze', 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook u terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 
Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 
 
 
 
 
Na de geboorte van Jezus gaan de verhalen verder in het 
Nieuwe Testament. Wij lezen daar over Johannes de Doper 
die de mensen oproept om te luisteren naar Jezus en te 
stoppen met alle verkeerde dingen. Als teken dat de mensen 
wilden veranderen, lieten ze zich dopen. Als Jezus begint aan 
Zijn werk, roept hij eerst een groep mensen die met Hem mee 
zullen optrekken. Wij noemen dat leerlingen of discipelen. In 
totaal 12 mannen roept Hij persoonlijk om Hem te volgen, ook 
al zijn ze gewoon bezig met hun alledaagse werk. Het mooie 
is om te lezen dat zij direct alles laten liggen en met Jezus 
meegaan. In het bovenstaande kinderlied wordt dat mooi 
verwoord. Ook nu roept Jezus ons door Zijn Woord, door de 
verhalen uit de Bijbel. En als je Hem volgt, mag je weten dat je 
bij hem veilig en geborgen bent!   
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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:  
31 jan. Nieuwsbrief 
03 feb. IC-vergadering 
05 feb. GMR 
17-18 feb. Rapportgesprekken 
18 feb. Activiteitencommissie 
19 febr.        Kijkochtend nieuwe     
                    leerlingen. 
21 feb. Nieuwsbrief 
24 feb-01 mrt Voorjaarsvakantie 

 

 
 
 

 

 

 

  

 
 
 

mailto:info@school-deburcht.nl


 

2 
 

Nieuwsbrief 6           januari 2020 

 

 

 

Personeel 
Juf Francisca zal haar werkzaamheden steeds verder uit gaan breiden. Wij zullen u hierover steeds 
informeren. 
Na de voorjaarsvakantie hoopt juf Ellen op dinsdag en vrijdag weer te starten in groep 0-1. 
 
Terugblik 
Hoofdluiscontrole  
Tijdens de controle op woensdag 08 januari jl. was de school hoofdluisvrij. Enkele dagen daarna heeft een 
alerte ouder gemeld dat hun kind hoofdluis heeft. Een aantal hoofdluisouders hebben een extra controle 
uitgevoerd in de groep. De groep was bijna helemaal neet/hoofdluis vrij. De betreffende ouders zijn door 
de leerkracht geïnformeerd. 
 
Rapportgesprekken 
Het duurt nog even, maar ik wil alvast de data voor de rapportgesprekken noemen. 
Op maandagavond 17 en dinsdagmiddag 18 februari a.s. zullen de eerste rapportgesprekken van dit 
schooljaar worden gehouden. 
 
Kijkochtend nieuwe leerlingen 
Op woensdagochtend 19 februari a.s. is er van 9.30-10.30 uur weer een kijkochtend voor nieuwe 
leerlingen. Kinderen die vòòr 31 december 2021 4 jaar hopen te worden. Kent u nog ouders die interesse 
hebben in onze school? Deze ouders zijn van harte welkom met hun kind! 
 
Studiedag in 2020 
Het is al een keer genoemd, maar toch wil ik nogmaals de studiedagen van 2020 aan u melden, zodat u 
weet wanneer uw kind vrij is. Woensdag 18 maart, woensdag 27 mei en donderdag 28 mei a.s. 
 
Meesters- en juffendag 
Voorgaande jaren vierde elke leerkracht op een zelf gekozen dag 
zijn/haar verjaardag. Voor dit schooljaar hebben wij besloten om op 
woensdag 17 juni a.s. alle verjaardagen van de leerkrachten in één 
keer te vieren. T.z.t. zullen wij u daar verder over informeren, maar 
voor nu weet u dat de leerkrachten niet meer apart hun verjaardagen 
vieren. 
 
Op de fiets naar school 
Het gebeurt regelmatig dat er meer fietsen zijn dan dat er ruimte is in het fietsenhok. Daarom willen wij de 
regel voor het op de fiets naar school komen weer even onder uw aandacht brengen. 
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. Zou u deze 
afspraak ook met uw kind willen bespreken? Op deze manier voorkomt u dat uw kind door de pleinwacht 
wordt aangesproken over het op de fiets naar school komen. 
 
Hulp gevraagd 
U heeft het vast al gezien dat schildersbedrijf Van Wendel de Joode bezig is met 
het schilderen van de school. De hele school wordt aan de binnenkant geverfd, 
zoals u begrijpt is dit een grote klus en brengt dit enige onrust met zich mee. 
Daarom hebben wij gepland dat de lokalen van groep 0-1 en groep 2 in de 
voorjaarsvakantie worden geverfd. Op deze manier hoeven de kleuters niet 
een week op de gang te werken. Joke maakt in de voorjaarsvakantie groep 
2 schoon. Dan moeten groep 0-1-2 op maandagochtend, na de 
voorjaarsvakantie, voor 1 keer samen in het lokaal van groep 2. Maar zoals 
u begrijpt gaat het niet lukken om ook het lokaal van groep 0-1 schoon te 
hebben. Daarom zijn wij opzoek naar ouders die samen met Joke op 
maandagmiddag 02 maart a.s. om 13.30 uur kunnen helpen om groep 0-1 
schoon te maken. U kunt zich opgeven bij de directie. 

 

 

 



 

3 
 

Nieuwsbrief 6           januari 2020 

 

 

 

 
Cursus positief opvoeden 
Binnenkort start Buurtzorg Jong weer een cursus positief opvoeden volgens het Triple P principe. 
 

 
 

Wie zijn er jarig in februari? 

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-feb Lana van Helden 

06-feb Tim Hak 

12-feb Elin van der Schans 

16-feb Rhodé Groeneveld 

18-feb Sofie van der Meij 

23-feb Jade Kuijntjes 

24-feb Seline Schrotter 

27-feb Anne-Roos van Heusden 

  

    

 
Hartelijke groeten ook namens de leerkrachten, 

                            Roos de Weerd, 

                        Directeur ‘De Burcht’ 

 


