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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:
26 juni
Nieuwsbrief
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

De bijbelverhalen in deze laatste periode gaan over Saulus.
Hij vervolgde de Christenen. Toen Saulus tot bekering kwam
is zijn naam veranderd in Paulus.

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 juli verschijnt er nog een nieuwsbrief,
maar het is goed om bepaalde dingen alvast te noemen.
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Inspectiebezoek
Op dinsdag 16 juni jl. is het herstelonderzoek gedaan n.a.v. het verbetertraject. Het was de bedoeling dat
dit op afstand zou gebeuren, maar de techniek liet ons helaas in de steek en daarom zijn de inspecteurs
ondanks Corona toch op school geweest. Ik kan u vertellen dat het verbetertraject akkoord is bevonden
door de inspecteur en dat De Burcht een basisarrangement (voldoende) toegewezen heeft gekregen. Als
team gaan wij door in de groei en ontwikkeling die wij hebben ingezet.
Meesters- en juffendag
Als team hebben wij besloten om de meesters- en juffendag te verplaatsen naar woensdag 08 juli a.s.
Deze dag zullen wij met de kinderen een gezellige ochtend hebben. Op deze dag zal ook het afscheid van
meester Wim zijn. Wij kijken uit naar een gezellige ochtend met elkaar.
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
- Woensdag 01 juli a.s. krijgen de ouders van de groepen 01-2 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.
Afscheid groep 8
Op 09 juli a.s. is de afscheidsavond. Op vrijdag 10 juli a.s. mag groep 8 uitslapen. Zij worden om 11 uur
op school verwacht.
Wie zijn er jarig in juli?
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een fijne
dag en een gezond nieuw jaar toe!
02-juli
Nathan van Steenbergen
03-juli
Johan Hak
08-juli
Tristan de Fijter
08-juli
Alissa van de Pol
09-juli
Tess Bouman
10-juli
Jenz van der Mooren
13-juli
Femke van den Berg
15-juli
Danine Visser
17-juli
Levy Vermeulen
25-juli
Joeri Veenhof
26-juli
Floris Biesheuvel
26-juli
Nora van Osch
30-juli
Owen van der Meij
31-juli
Faya Bauman
Hartelijke groeten ook namens de leerkrachten,
Roos de Weerd,
Directeur ‘De Burcht’
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