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Gods Geest in jou
Wist je dat God Zijn Geest wil geven
aan een ieder die in Hem gelooft?
Voordat Hij opvoer naar de hemel
heeft Jezus dat Zijn discipelen beloofd.
Bezoekadres:
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5308 JW Aalst
Contact:
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Onze nieuwsbrief verschijnt aan het
einde van de maand en wordt
gemaild 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 mei
Nieuwsbrief
31 mei
1e Pinksterdag
01 juni
2e Pinksterdag
08 juni
mid. MR-vergadering
av. IC-vergadering
16 juni
av. AC-vergadering
19 juni
Rapporten mee
26 juni
Nieuwsbrief
29-30 juni Rapportgesprekken
06 juli
Schoonmaak
12.00uur alle
leerlingen vrij!
08 juli
Meesters- en juffendag
09 juli
Uitwisseling gr. 0 > 7
Afscheidsavond gr. 8
10 juli
Nieuwsbrief
12.00uur zomervakantie

Wist jij dat dit de Heilige Geest is
de Trooster, die jou vertellen kan
of je rechts of dat je links moet
die in jou wil wonen, levenslang?
Wist jij dat je slechts hoeft te vragen
om de vervulling van Zijn Geest?
Het is een gebed dat wordt verhoord
en waarop God altijd antwoord geeft.
Wist jij dat je om méér mag vragen,
méér van Zijn Liefde, Zijn vuur en Zijn Geest?
Dan ziet de wereld ook Jezus in jou
en wordt het waarlijk Pinksterfeest.

Met Pinksteren vieren wij dat God Zijn Heilige Geest aan ons
heeft gegeven. Het wordt 50 dagen na Pasen gevierd en
daarmee heb je ook meteen de betekenis van
Pinksteren: het woord is afgeleid van het
Griekse pentekostè, dat 50 betekent.
De leerlingen van Jezus zitten na Hemelvaart sip bij elkaar. Ze
hadden niets meer: geen levende Jezus én geen opgestane
Jezus. En wat deed Jezus toen, Hij stuurde de Heilige Geest
zodat de discipelen aan alle mensen uit de verschillende
landen konden vertellen over God. Door de kracht van de
Heilige Geest was dit mogelijk.
Laten wij dan ook op weg gaan, gesterkt door Gods Heilige
Geest om aan iedereen te vertellen over de Liefde van God!

In deze nieuwsbrief staan veel belangrijke data tot aan de
zomervakantie. Lees de brief goed door en noteer deze data,
zodat u het niet vergeet. In juni verschijnt er nog een nieuwsbrief,
maar het is goed om bepaalde dingen alvast te noemen.
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Personeel
Voor de meivakantie heeft juf Marloes het mooie nieuws al aan groep 7-8
verteld, in november verwachten juf Marloes en haar man Jelle een kindje. Wij
wensen juf Marloes een goede zwangerschap toe!
Terugblik.
Coronatijd
Wat is het een bijzondere tijd geweest toen de school gesloten was en de
kinderen thuisonderwijs kregen. Elke week was er een inlever- en
ophaalmoment van het thuiswerk. Maar daar bleef het niet bij, want thuis moet
er met de kinderen worden gewerkt aan dat huiswerk. Dit zal vast weleens
met een diepe zucht gegaan zijn en dat begrijpen wij goed. Toch willen wij u, ALLE ouder(s)/verzorger(s),
een compliment geven hoe u de afgelopen periode uw kind(eren) heeft begeleid bij het maken van het
huiswerk.
Formatie
In de afgelopen periode hebben wij gesproken over de formatie voor 2020-2021. Op 08 juni a.s. zal deze
besproken worden in de MR. Zodra alles definitief is, zullen wij u hierover informeren.
Meesters- en juffendag
Op 17 juni a.s. stond de meesters- en juffendag gepland. Op deze ochtend zouden alle leerkrachten in
één keer hun verjaardag vieren. Als team hebben wij besloten om de meesters- en juffendag te
verplaatsen naar woensdag 08 juli a.s. In deze week stond het zomerfeest gepland maar wij denken dat
de voorschriften rondom het coronavirus het niet toelaten om het zomerfeest door te laten gaan. Wel
willen wij met de kinderen een gezellige dag hebben. Alle leerkrachten zullen in de klas spelletjes o.i.d.
met de kinderen doen. Ook worden de kinderen deze dag getrakteerd op iets lekkers. Wij verwachten van
de kinderen geen cadeautjes, maar willen ze toch iets geven is een mooie kleurplaat o.i.d. altijd welkom!
Uitwisseling gr 0 > 7
Op donderdag 09 juli a.s. willen wij alle leerlingen alvast kennis laten maken met de nieuwe groep (en/of
combinatie) en de leerkracht. De kinderen ontvangen dan ook een brief waarin de belangrijkste afspraken
voor het nieuwe schooljaar staan. Leest u die brief ook even door?
Schoonmaak aan het einde van het jaar
- Eind juni krijgen de ouders van de groepen 0-1-2
materiaal/spellen mee om thuis schoon te maken. Dan
kunnen de kinderen na de zomervakantie weer starten met
schoon materiaal.
- Op maandag 06 juli a.s. stond de schoonmaakavond
gepland, maar door het coronavirus hebben wij besloten om
de schoonmaakavond niet met ouders te gaan doen, omdat
er anders te veel ouders te dicht bij elkaar komen. Wel gaan
wij de klassen en het magazijn schoonmaken.
Daarom zijn alle kinderen op maandag 06 juli a.s. om 12.00 uur uit. Maandagmiddag zijn alle
kinderen vrij, zodat wij als team de gelegenheid hebben om schoon te maken.
Rapport 2
Op vrijdag 19 juni a.s. krijgen alle leerlingen het rapport van de 2e schoolperiode! Doordat de 2e periode
dit schooljaar een bijzondere periode is geweest door het coronavirus en het (deels) onderbreken van de
onderwijstijd zal er binnenkort een begeleidend schrijven komen over het 2e rapport en de Cito-toetsen.
Afscheid groep 8
De leerlingen van groep 8 zijn druk in de weer om een schitterende musical op te voeren. En wij als
leerkrachten bereiden een afscheidsavond voor. Deze avond vindt plaats op donderdag 09 juli a.s.! Zoals
u begrijpt moeten wij ook goed kijken wat mogelijk is, gezien de voorschriften rondom het coronavirus. De
kinderen en ouders van groep 8 zullen hier binnenkort over worden geïnformeerd.
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Wie zijn er jarig in juni?
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een fijne
dag en een gezond nieuw jaar toe!
07-juni Sharon van Heemskerk
08-juni Luc van Hemert
17-juni Lieke van der Meijden
23-juni Sil van Steenbergen
25-juni Lotte Millenaar
28-juni Charlotte van Boggelen
29-juni Dione van de Laar
30-juni Timme Klop

Hartelijke groeten ook namens de leerkrachten,
Roos de Weerd,
Directeur ‘De Burcht’
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