
 
 

 
 

Op woensdag 11 maart a.s. is het weer Biddag voor gewas en 
arbeid. Wij mogen bidden of God met ons gaat in de periode 
die voor ons ligt. In al het werk dat wij mogen gaan doen, 
maar wij mogen ook danken voor de Zegeningen die Hij ons 
heeft gegeven. 
 
Na de voorjaarsvakantie horen de kinderen de bijbelverhalen 
over Lazarus dat hij door Jezus uit de dood wordt opgewekt, 
maar ook het verhaal over Bartimeüs en Zacheüs de tollenaar. 
Daarna beginnen de verhalen die gaan over Pasen. 
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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:  
21 feb. Nieuwsbrief 
24 feb-01 mrt Voorjaarsvakantie 
week 10 Start ‘Wonderlijk  
                    Gemaakt’  
04 mrt Hoofdluiscontrole 
  Boomfeestdag gr. 7-8 
10 mrt Dominee in gr. 0-2 
11 mrt Biddag, naar de kerk   
                    met gr. 3-8 
16 mrt 19.30 uur gebedskring 
18 mrt SCOB studiedag, alle  
                     leerlingen zijn vrij! 
24 mrt Pas op Muis, gr. 3-4 
27 mrt Nieuwsbrief 
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Personeel 
Na de voorjaarsvakantie hoopt juf Ellen op dinsdag en vrijdag les te gaan geven in groep 0-1. Voor de 
vakantie is zij al een paar keer in de klas geweest om te wennen. 
Op woensdag is juf Francisca bezig met RT-werk en op donderdag staat zij volledig voor groep 6.  
 
Terugblik. 
Rapportgesprekken 
Op maandagavond 17 en dinsdagmiddag 18 februari jl. zijn de rapportgesprekken geweest. Het is goed 
om met elkaar te spreken over de ontwikkeling van de kinderen.  
 
Kijkochtend nieuwe leerlingen 
Op woensdagochtend 19 februari jl. is de kijkochtend voor nieuwe leerlingen geweest. Deze dag is goed 
bezocht. Op deze ochtend zijn er ook al inschrijfformulieren meegegeven aan ouders. Voor ons is het 
prettig om tijdig te weten hoeveel kinderen instromen aangezien wij zijn gestart met de plannen voor de 
formatie van schooljaar 2020-2021. 
 
Hoofdluiscontrole 
De volgende hoofdluiscontrole zal plaatsvinden op woensdagochtend 04 maart a.s. Let u erop dat de 
kinderen dan geen gel of lak in het haar hebben en een eenvoudig 
kapsel (dus geen ingewikkelde knotjes of vlechten). 
 
Vakantierooster 2020-2021 
Herfstvakantie    19 t/m 23 oktober 2020  
Kerstvakantie     21 december 2020 t/m 01 januari 2021  
Voorjaarsvakantie    15 t/m 19 februari 2021  
Goede Vrijdag en Pasen   02 t/m 5 april 2021  
Meivakantie     03 t/m 14 mei 2021  
Pinksteren     23-24 mei 2021  
Zomervakantie    26 juli t/m 04 september 2021 
 
Boomfeestdag 04 maart a.s. 
Op woensdagochtend 04 maart a.s. zal groep 7-8 bomen gaan planten. Dit is op de 
Doensestraat/Eendenkade in Delwijnen. Zij zullen hier op de fiets heen gaan. De activiteitencommissie 
regelt ouders die mee fietsen. De ouders van groep 7-8 zijn hierover geïnformeerd. 
 
Biddag 
Op woensdag 11 maart a.s. is het Biddag. Deze dag hopen wij met de groepen 3 t/m 8 naar de kerk te 
gaan. De Biddagdienst zal van 10.45 uur tot ongeveer 11.45/12.00 uur worden gehouden 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 Biddagcollecte. Deze is bestemd voor de kerk. U bent 
allen van harte welkom! 
Voorheen ging ook groep 0 t/m 2 mee naar de kerk, maar wij merken dat het voor een groot gedeelte van 
de aller jongste kinderen een hele zit is in de kerk en zij weinig van de dienst mee krijgen. Binnen het 
team en de IC hebben wij hierover gesproken en gekeken om voor de groepen 0 t/m 2 een andere 
invulling te geven aan de Bid- en Dankdagdiensten. Op dinsdag 10 maart a.s. zal dominee Domburg op 
school komen en in groep 0 t/m 2 vertellen wat Biddag is, een bijbelverhaal vertellen wat bij de dienst 
hoort en ook zal hij met de kinderen bespreken waarvoor hij kan bidden/danken. Op deze manier willen 
wij de kinderen bewust betrekken bij Biddag, maar wel op een manier die passend is. De kinderen van 
groep 0 t/m 2 kunnen om 12.15 uur bij school worden opgehaald! 
 
Gebedskring 
Op maandagavond 16 maart a.s. om 19.30 uur hoopt de gebedskring weer bij elkaar te komen. 
Heeft u punten om voor te danken en/of te bidden dan mag u uw briefje met punten in de rode brievenbus 
stoppen, deze staat bij de kleuteringang op de kast. U bent ook van harte welkom om deel te nemen aan 
de gebedskring. 
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Pas op Muis 
Op dinsdagmiddag 24 maart a.s. hopen de leerlingen van gr 3-4 naar een voorstelling van “Pas op! Muis” 
te gaan. De activiteitencommissie zorgt voor het vervoer. 
 
Zendingsgeld 
Op maandag mogen de kinderen altijd zendingsgeld mee naar school nemen dat bestemd is voor onze 
sponsorkinderen. Het collectegeld van Bid- en Dankdag en een gedeelte van de Kerstviering is ook 
bestemd voor onze sponsorkinderen. In het schooljaar 2018-2019 is er meer geld binnen gekomen dan 
nodig is voor de ondersteuning van onze sponsorkinderen. Met het team en de IC is besproken waar het 
overige geld naar toe gaat. Wij hebben besloten dit over te maken naar Open Doors. Open Doors steunt 
christenen die om hun geloof worden vervolgd en verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke 
lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de 
organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Op hun site https://www.opendoors.nl/ leest u 
meer over het werk van Open Doors. 
 
Wonderlijk Gemaakt 
Vanaf week 10 starten de lessen uit Wonderlijk Gemaakt (methode seksuele vorming voor het 
basisonderwijs). Er is een ouderboekje beschikbaar op school. Dit boekje is eerder aan alle ouders 
verstrekt. Mocht u deze niet meer hebben of nog niet hebben vraag er dan één aan de leerkracht. 
 
Schoolvoetbal groep 7-8 
Op 18 maart a.s. zal er één team van De Burcht meedoen met het schoolvoetbal. Aangezien er op deze 
dag een studiedag is voor alle personeelsleden van de SCOB zal er geen leerkracht aanwezig zijn. Wij 
zijn blij dat Kornee en Carola (ouders van Jesper) en Willemien (moeder van Tim) hebben aangegeven 
mee te willen als coach. Wij wensen hen een sportieve wedstrijd toe. 
 
Wie zijn er jarig in maart? 
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag 
te vieren. Wij wensen jullie een fijne dag en een gezond nieuw jaar 
toe! 
05-mrt Daniël van Heemskerk 
15-mrt Aimée Vos 
20-mrt Sterre van Heusden 
27-mrt Maud Sterrenburg 
28-mrt Eva van de Werken 
29-mrt Emma Vernooij 
 
   
  
 

Hartelijke groeten ook namens de leerkrachten, 

                            Roos de Weerd, 

                        Directeur ‘De Burcht’ 
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