
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een nieuw schooljaar ligt voor ons. Wat zal er allemaal gaan 
komen? Wij weten het nog niet. Gelukkig weet God wel hoe 
het jaar zal gaan verlopen. Laten wij op Hem vertrouwen en 
ons oog op Hem gericht houden en steeds met al onze vragen 
naar Hem toe gaan. 
 
Na de vakantie zullen de bijbelverhalen over Gideon, Simson, 
Ruth, Samuël en koning David worden verteld.  
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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:  
24 aug. 1e schooldag 
01 sept. Informatieavond 
07 sept. Vergadering IC 
10 sept. Mad Science    
                    promoshow 
10 sept. Voorstelling Pas op 

Muis, gr 1-5  
14&15sept. Ouder-vertelgesprek 
15 sept. Prinsjesdag 
21 sept. Vergadering MR 
22 sept. Schoolfoto 
22 sept. Vergadering AC 
23 sept. SCOB studiedag, alle  
                    leerlingen vrij! 
25 sept. Nieuwsbrief 
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 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 0 8.30-12.00u 8.30-12.00  8.30-12.15u 8.30-12.00  8.30-12.00u 

miv januari '21           

Groep 1 8.30-12.00u 8.30-12.00u 8.30-12.15u 8.30-12.00u 8.30-12.00u 

    13.15-15.15u   13.15-15.15u   

Groep 2-4 8.30-12.00u 8.30-12.00u 8.30-12.15u 8.30-12.00u 8.30-12.00u 

  13.15-15.15u 13.15-15.15u   13.15-15.15u   

Groep 5-8 8.30-12.00u 8.30-12.00u 8.30-12.15u 8.30-12.00u 8.30-12.00u 

  13.15-15.15u 13.15-15.15u   13.15-15.15u 13.15-15.15u 

 

Personeel 

In groep 4-5 starten juf Marloes en juf Taylor samen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Zij 

zullen afwisselend lesgeven, zodat juf Taylor de kinderen en de school goed leert kennen. Vanaf 10 

oktober a.s. zal juf Marloes met zwangerschapsverlof gaan. Vanaf dat moment zal juf Taylor 4 dagen 

lesgeven in groep 4-5. Juf Roos zal op woensdag lesgeven. 

 

Voor de zomervakantie hebben wij afscheid genomen van meester Wim. Vanaf 01 september a.s. zullen 

wij echt afscheid van hem nemen. In de zomervakantie heeft meester Wim gezorgd dat alle ICT dingen 

weer klaar staan om mee te beginnen. 

 

Even voorstellen: 

Mijn naam is Judith Hak-van Putten en ik ben getrouwd met Henk Hak. Ik ben een onderwijsassistent en 

ik ga ondersteunen in groep 1-2. Ik heb er heel veel zin in. Ik zal op maandag t/m vrijdag van  

9.00 - 12.00 uur aanwezig zijn. Als u vragen heeft, mag u mij altijd aanspreken.  

 

Mijn naam is Taylor van Tilborg en ik ben 26 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Almkerk. Afgelopen 

juni ben ik afgestudeerd aan de Marnix Academie en ik ben er klaar voor om te starten als leerkracht. Ik 

heb ontzettend veel zin om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen en er met mijn eigen klas een mooi 

schooljaar van te maken. In mijn vrije tijd sla ik graag een balletje op de tennisbaan of trek ik me terug 

met een spannende thriller. 

 

Eerste schooldag…. 

Op maandag 24 augustus a.s. hopen wij om 8.20 uur de 

poort weer te openen voor de kinderen!  

Tot de zomervakantie moesten de kinderen bij het grote hek 

worden gebracht en gingen zij zelfstandig naar binnen. Op de 

persconferentie van dinsdag 18 augustus jl. werd er door de 

overheid nogmaals opgeroepen om afstand te houden en te 

voorkomen dat je met te grote groepen volwassenen bij 

elkaar bent. Daarom hebben wij besloten om het brengen 

van de kinderen voorlopig te laten zoals het was. De kinderen mogen door de ouder(s)/verzorger(s) tot 

het hek worden gebracht. Daarna gaan ze zelfstandig naar hun eigen klas. Van maandag t/m vrijdag is 

juf Francisca of juf José in de ochtend ambulant. Zij zullen de kinderen van groep 1-2 bij de buitendeur 

van de kleuters opvangen en de handen desinfecteren met handgel. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 

gaan bij aankomst op school gelijk door naar hun klas en bij de klassendeur staat de leerkracht met 

desinfecterende handgel. In de ochtend zal de inloop van 8.20-8.30 uur zijn en in de middag is de inloop 

van 13.05-13.15 uur. De kinderen spelen voor schooltijd niet op het schoolplein. 

Hieronder het schooltijdenrooster voor het komende schooljaar: 
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Pauze 

Na de meivakantie hebben de groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8 gesplitst pauze gehad. Wij hebben dit als zeer 

prettig ervaren en zullen dit het komende schooljaar ook weer zo gaan hanteren. 

 

Trakteren 

De afspraken rondom trakteren zoals het voor de zomervakantie was, blijven wij hanteren. De regel is 

als volgt: Als uw kind jarig is dan zal er in de klas aandacht zijn voor de verjaardag. Er mag worden 

getrakteerd mits het een voorverpakte traktatie is. De traktatie mag zeker niet zelfgemaakt zijn dit i.v.m. 

de hygiëne. De jarige zal niet bij de leerkrachten langs gaan om te trakteren. 

 

Zending 

Iedere maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. Wij sparen voor onze 

sponsorkinderen via de Stichting Woord en Daad. 

 

Hoofdluiscontrole 

Voor de uitbraak van het coronavirus werd er elke woensdag na een vakantie gecontroleerd op 

hoofdluis. Wij hebben besloten om voorlopig geen hoofdluiscontrole te doen. Wij willen u vragen om zelf 

regelmatig uw kind(eren) te controleren.  

 

Overblijven met Edith 

Voor het aanmelden voor het overblijven maken wij gebruik van het computerprogramma overblijven met 

Edith. Op de website van de school staat een kopje ‘informatie’. Als u dit aanklikt vindt u uitleg over hoe 

u een account kunt aanmaken.  

Let op: u moet ook in dit systeem aangeven op welke dag(en) uw kind(eren) moet overblijven! 

Zoals de meeste wel weten is Anet Bakker TSO-coördinator (tussenschoolseopvang-coördinator). Heeft 

u vragen over het overblijven dan kunt u een e-mail sturen naar: tsodeburchtaalst@gmail.com 

 

Inzet werkdrukgelden 

Vanuit de overheid krijgt elke school gelden om in te zetten voor werkdrukverlaging. De leerkrachten 

mogen hier met elkaar over beslissen hoe dit ingezet moet worden. Voor de zomervakantie heeft het 

team hierover gesproken en heeft het team de volgende beslissingen genomen: 

1. Elke dinsdagmiddag zal juf José lesgeven in een groep. De leerkracht van die groep kan deze middag 

gebruiken voor school gerelateerde zaken. Bijvoorbeeld administratieve dingen voor de groep, extra 

werken met kleine groepjes kinderen, maar ook oudergesprekken kunnen op dit moment worden 

gedaan. De leerkracht mag zelf beslissen hoe deze middag zal worden ingevuld. Elke groep is ongeveer 

1 keer per 5 weken aan de beurt. Mits er geen zieken zijn op dinsdag, want ziekte gaat voor de inzet van 

de werkdrukgelden. 

2. De groepen 4 t/m 8 krijgen gym van de combinatiefunctionaris. Op donderdag zal juf Francisca gym 

geven aan groep 3, zodat juf Charell ook een moment heeft vanuit de werkdrukverlaging. Juf Carola 

geeft zelf gymles aan groep 1-2, maar zal ook 1 keer per week door juf Francisca worden vervangen. 

 

Informatieavond 

De informatieavond zal komend schooljaar niet doorgaan. Op maandag 31 augustus a.s. sturen alle 

leerkrachten een PowerPoint met de belangrijkste informatie voor het komende schooljaar. Mocht u 

n.a.v. deze PowerPoint nog vragen hebben kan u deze altijd stellen aan de leerkracht. 

 

Fotograaf  

Op dinsdag 22 september a.s. komt Jolanda van Helden van Fotolux. Zij zal deze dag groepsfoto’s 

maken. De gehele organisatie (ook het betalen en nabestellen) is in handen van Fotolux. 
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MadScience 

Elk schooljaar biedt MadScience een reeks naschoolse wetenschap & technieklessen aan. In het 

schooljaar 2020-2021 willen zij de kinderen van groep 3 t/m 8 ook weer uitdagen om met techniek en 

wetenschap aan de slag te gaan. Op 10 september a.s. komen zij een promovoorstelling geven bij ons 

op school. De MadScience lessen zullen dit schooljaar, na schooltijd, op ‘De Burcht’ plaatsvinden. Aan 

deze lessen zijn wel kosten verbonden. Op de brief die de leerlingen 10 september a.s. meekrijgen staat 

alle informatie. 

 

Ouder-vertelgesprek  

Op maandagavond 14 en dinsdagmiddag 15 september a.s. zullen er weer ouder-vertelgesprekken zijn. 

De uitnodiging hiervoor ontvangt u later. Hoe wij dit volgens de richtlijnen gaan invullen hoort u later van 

ons. 

 

Rapporten 

Graag willen wij alle rapporten ondertekend terug ontvangen. Inleveren uiterlijk volgende week. 

 

Gymrooster 

Donderdag: 14.30-15.15u > groep 3 

Vrijdag:      8.30-9.15u > groep 4-5 

                          9.15-10.00u > groep 6-7a 

                      10.00-10.45u > groep 7b-8 

                      11.00-12.00u > groep 1-2 

 

De kinderen van groep 4-5 moeten op vrijdagochtend om 8.20 uur bij de gymzaal verzamelen, zodat zij 

om 8.30 uur kunnen starten met de gymles. De leerkracht zal daar dan ook aanwezig zijn. Deze strakke 

planning heeft te maken met de gymlessen die wij krijgen van de combinatiefunctionaris van de 

gemeente Zaltbommel.   

Tip wat betreft de gymkleding voor de kinderen van groep 4-5: zorg dat de kinderen, indien mogelijk, de 

gymkleding alvast onder hun gewone kleding hebben. Dit scheelt de kinderen een hoop handelingen bij 

het omkleding voor de gymles   

 

Indien uw kind niet naar school kan… 

Het kan voorkomen dat uw kind ziek wordt of ’s morgens bijvoorbeeld even naar de dokter moet. 

Wilt u dit dan bij voorkeur telefonisch doorgeven aan de school. Soms sturen ouders ’s morgens een 

mailtje hierover maar dat ziet de leerkracht niet altijd op tijd. Bedankt voor uw medewerking  

 

Schoolregels 

Het is goed aan het begin van het jaar enkele vaste regels nog eens aan te scherpen. 

Deze willen wij zo consequent mogelijk handhaven en wij vragen u hierop toe te zien. 

• De leerlingen van gr. 1 en 2 gaan via de kleuteringang naar binnen. 

• De leerlingen van gr. 3 t/m 8 gaan via het grote schoolplein bij de zij -ingang naar binnen.  

 

Wat is de fietsgrens: “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. Voor schade aan fietsen is de school niet aansprakelijk.“ 

 

 



 

5 
 

Nieuwsbrief 1          augustus 2020 

 

 

 

Administratie 

Het adressenbestand en ook de mobiele telefoonnummers willen wij zo volledig mogelijk en actueel 

houden. Graag wijzigingen direct doorgeven. Dat kan via de leerkracht maar bij voorkeur ook dit melden 

bij onze administratieve kracht, Everdien van Dasselaar secretaresse@school-deburcht.nl  

 

Jaarplanning 

Maandag ontvangt u via de e-mail de jaarplanning met belangrijke data voor het komende schooljaar. 

Deze data staan vast en kunt u alvast noteren in uw agenda. Soms komen er gaandeweg het schooljaar 

nog activiteiten (extra) bij. Hiervan zullen wij u via de nieuwsbrief op de hoogte stellen. 

De IC heeft samen met de dominee gekeken naar het psalmrooster. Hier is een nieuwe versie van het 

psalmrooster uit voort gekomen. In de jaarplanning zult u de afkorting OB (oude berijming) en WK 

(Weerklank) zien staan. De oude berijming is terug te vinden in het psalmboek. Staat er weerklank dan 

staat de psalm/het lied in de bundel Weerklank. 

 

Studiedag schooljaar 2020-2021 

Op de volgende data staan er studiemomenten gepland waarop de leerlingen vrij zijn. 

23 september 2020, SCOB studiedag 

24 en 25 november 2020, Kanjertraining dag 1 en 2 

03 maart 2021, Kanjertraining dag 3 

20 mei 2021 (alleen de middag!), cursus EDI 

 

Wie zijn er jarig in september? 

De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een 

fijne dag en een gezond nieuw jaar toe! 

03 sept. Laurieke van Duren 

06 sept. Milan Kramer 

09 sept. Duuk Voets 

12 sept. Vince Burke 

12 sept. Thijs Groeneveld 

15 sept. Fleur van Beusekom 

15 sept. Loïs Groeneveld 

18 sept. Lukas van Wendel de Joode 

20 sept. Jonah van Steenbergen 

24 sept. Milan Vos 

28 sept. Julia Maas 

29 sept. Jara van der Schans 

 

 

Hartelijke groeten ook namens de leerkrachten, 

                            Roos de Weerd, 

                        Directeur ‘De Burcht’ 
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