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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:
10 juli
Nieuwsbrief
12.00uur zomervakantie
21 aug.
Nieuwsbrief 1
24 aug.
1e schooldag

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

De zomervakantie staat voor de deur. Dit is altijd een
moment van (tijdelijk) afscheid nemen. Wij sluiten een
bijzonder jaar af. Bijzonder, omdat de school dit schooljaar al
eerder een tijdje gesloten is geweest en niet omdat het
vakantie was. Misschien gaat u in de vakantie nog weg of
blijft u lekker thuis. Wij wensen u samen met uw kind(eren)
een gezegende zomervakantie toe. Even weg van de
schoolse activiteiten. Maar bovenal wensen wij jullie Gods
beschermende hand toe waar u ook naar toe zult gaan.
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Personeel
Dit schooljaar nemen wij afscheid van juf Lotte en juf Wouda. Juf Lotte was dit schooljaar alle ochtenden
werkzaam op onze school in groep 3-4. Juf Wouda was er elke maandag- en donderdagochtend om met
(groepjes) kinderen te werken. Wij wensen juf Lotte en juf Wouda het allerbeste en Gods Zegen toe voor
de toekomst.
Terugblik
Meesters- en juffendag
Op woensdag 08 juli jl. was de meesters- en juffendag. Omdat dit jaar de vossenjacht en het bezoek aan
de Neswaarden niet doorging, maar wij wel een feestelijke dag voor de kinderen wilden houden, hadden
wij een stormbaan gereserveerd. Door het slechte weer dat was voorspeld, hebben wij de stormbaan op
dinsdag laten komen i.p.v. op woensdag. Elke groep heeft hier gebruik van kunnen maken. Wat was het
leuk om alle blije gezichten te zien.
Afscheid meester Wim
Op woensdag 08 juli jl. was het afscheid van meester Wim. Meester Wim en zijn vrouw Willie werden door
de hele school ontvangen en zij mochten via de rode loper die was uitgerold de school binnen gaan. De
hele ochtend was een feest. Meester Wim, zijn vrouw Willie en zijn kinderen Anneloes en Matthijs hebben
genoten van het afscheid.
Uitwisseling gr 0 > 7
Op donderdag 09 juli jl. hebben de kinderen van groep 0 t/m 7 een kijkje kunnen nemen in hun
toekomstige groep.
Bij deze nieuwsbrief zit een brief met aandachtspunten voor het nieuwe schooljaar. Houdt u rekening met
de inhoud van deze brief als u nieuwe materialen gaat kopen?
Afscheid groep 8
Groep 8 heeft donderdagavond afscheid genomen met de spetterende musical ‘De trein’.
De afgelopen weken zijn zij druk geweest met het oefenen, decors maken en attributen verzamelen. Het
is een prachtige voorstelling geworden.
Wij wensen Johan, Tim, Jesper, Jurre, Jorian, Noud, Carlijn, Emma en Manon alle goeds op hun nieuwe
school!
Afscheid
Na de zomervakantie zal Rhodé Groeneveld naar de Almgaard in Almkerk gaan. Levy en Wesly
Vermeulen gaan na de vakantie naar OBS Den Boogerd. Wij wensen hen het aller beste toe op hun
nieuwe school.
Welkom
Afgelopen week is Vince Burke al op school wezen wennen, na de zomervakantie komt hij in groep 4.
Na de zomervakantie hopen ook de volgende kinderen te starten op De Burcht:
Emily Kolbach (gr 5), Julia Kolbach (gr 3), Louise Hoogendoorn (gr 2), Maylin Bikker (gr 1), Amira Dolman
(gr 1), Fenne Groeneveld (gr 1), Kayan de Moet (gr 1).
Wij wensen alle kinderen een goede tijd op De Burcht.
Eerste schooldag….
Op maandag 24 augustus a.s. hopen wij om 8.20 uur de poort weer te openen voor de kinderen!
Onder welke voorwaarden dit mag, kunnen wij nu nog niet zeggen, maar daar hopen wij u in de
nieuwsbrief van vrijdag 21 augustus a.s. meer over te kunnen melden.
Jaarplanning 2020-2021
In de eerste schoolweek na de zomervakantie krijgt u het jaarrooster voor schooljaar 2020-2021. Daarin
vindt u alle relevante activiteiten en data.
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Bedankt!
In het afgelopen schooljaar zijn er activiteiten geweest waarbij wij een beroep hebben gedaan op de hulp
van ouders. Iedereen die, in welke vorm dan ook, geholpen heeft bij een activiteit willen wij van harte
bedanken. Zonder uw hulp was het niet mogelijk!
Tips om te lezen en rekenen in de vakantie
Leren in de vakantie gaat bijna ongemerkt. Wordt er op school veel gelezen volgens de leesmethode of in
verhalende of informatieve boeken, als ouder heb je tijdens de vakantie een veel bredere verzameling
leesmateriaal tot je beschikking. Denk aan vakantiefolders, het activiteitenprogramma op de camping,
brochures van pretparken en bezienswaardigheden, de menukaart op het terrasje. Zo krijgt een
‘leesoefening’ een echt vakantietintje.
Als je je een beetje openstelt voor de mogelijkheden, kom je onderweg tal van dingen tegen waar je kind
ongemerkt wat van opsteekt. Speel woordspelletjes met nummerborden, doe telspelletjes in de auto. De
plattegrond van de camping is perfect oefenmateriaal om te leren kaartlezen, de autotocht naar Zeeland is
een lesje aardrijkskunde on the road. Ga niet de schoolmeester of -juf uithangen, maar wijs je kind
terloops en ontspannen op zaken die hem of haar interesseren. Probeer je kind in de vakantie uit te dagen
om te blijven schrijven en rekenen. Laat je zoon ansichtkaarten schrijven aan zijn vriendjes of een
vakantiedagboek bijhouden. Laat je dochter uitrekenen hoe ver het nog is naar de volgende camping als
je van de 80 kilometer er 25 hebt afgelegd. En hoeveel croissantjes moeten er gekocht worden in de
kampwinkel als ieder gezinslid er twee wil eten? Een spelletje Yahtzee oefent de tafels en optellen, tellen
doe je bij een potje badminton op de camping, enzovoort, enzovoort! Heel veel succes!
Wie zijn er jarig in augustus?
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een fijne
dag en een gezond nieuw jaar toe!
12-aug
20-aug

Suze Kreunen
Brent van den Berg

Hartelijke groeten en een fijne zomervakantie ook namens de leerkrachten,
Roos de Weerd,
Directeur ‘De Burcht’

3

