
 

 

 

 
 
Een school is als een boom 
met bladeren om onder te schuilen 
een hoge tak om ver te zien 
en een stam die veel steun geeft. 
 
Maar hoe hoog de boom ook is 
een boom kan nooit zingen 
enkel de vogels die erin wonen 
 
Een school betekent niets 
zonder het gekwetter van 
leerlingen, elk met zijn  
eigen liedje 
 
Want elke vogel zingt 
zoals het gebekt is 
Laten wij hopen en bidden  
Dat God onze kinderen nabij is 
in dit schooljaar 
 
Laat het een jaar worden 
waarin wij trots mogen zijn 
op de manier waarop onze kinderen, waar dan ook, 
weer een jaartje ouder worden. 
 
In de komende maand horen de kinderen de verhalen over David en 
koning Saul. David vocht als herdersjongen tegen Goliath de reus. 
David die uitgekozen werd om koning te worden. Toch deed koning 
David niet altijd wat God van hem vroeg. 
 
Vanaf dit schooljaar werken wij met een vernieuwd psalmrooster. 
Op maandag leren de kinderen een nieuwe psalm (oude berijming) 
of een nieuw lied/psalm uit Weerklank. Deze wordt gedurende de 
hele week in de klas gezongen. De maandag daarop zal deze 
worden overhoord. De leerkracht zal altijd groepjes kinderen tegelijk 
laten zingen om te kijken of zij hem kennen. 
Voor de komende maand is het rooster als volgt: 
Maandag 28 september: psalm 19:4 oude berijming, 
Maandag 05 oktober: psalm 19:4 oude berijming, 
Maandag 12 oktober: psalm 21:13 oude berijming, 

Maandag 26 oktober: psalm 23a:1 Weerklank 
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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:  
25 sept. Nieuwsbrief 
05 okt. Adviesgesprekken gr. 8 
08-16 okt. Kinderboekenweek 
12 okt. 19.30u gebedskring 
14 okt. Start actie 

schoenendoos 
19-23 okt. Herfstvakantie 
28 okt. Inleveren 

schoenendoos 
30 okt. Nieuwsbrief 
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Personeel 
Vanaf 10 oktober a.s. mag juf Marloes gaan genieten van haar 
zwangerschapsverlof. Wij wensen haar een goed verlof waarin zij lekker 
mag gaan uitrusten. Zodra de baby er is, zullen wij u dat zeker laten horen. 
 
Gelukkig hebben wij een leerkracht gevonden voor groep 7b-8. Juf 
Willemieke van der Slik zal vanaf 01 november a.s. fulltime les komen 
geven in groep 7b-8. Juf Ellen zal dan (voorlopig) geen lesgeven in groep 
7b-8, maar zal juf Willemieke inwerken en daarnaast andere 
ondersteunende werkzaamheden gaan doen. Omdat juf Willemieke nu nog 
ergens anders een baan heeft lukt het helaas niet om per 10 oktober a.s. te 
beginnen. De week voor en de week na de herfstvakantie zullen juf Ellen en 
juf Roos samen lesgeven. 
 
Meester Werner heeft in de eerste schoolweek aangegeven dat het lesgeven op dit moment niet lukt. In 
overleg met meester Werner wordt er gekeken naar momenten dat hij naar school komt en welke 
werkzaamheden hij dan gaat doen. 
 
Correctie 
Op 24 augustus jl. heeft u de jaarkalender ontvangen. Hier stond in dat de meivakantie van 03 mei 2021 
t/m 07 mei 2021 is. Dit moet zijn 03 mei 2021 t/m 14 mei 2021. 
 
Plaatsing zonnepanelen 
Op 05 oktober en 06 oktober a.s. worden er zonnepanelen geplaatst op ons schoolgebouw. Deze 2 
dagen zullen er extra mensen op en rondom de school zijn. Zij zorgen ervoor dat dit alles op een veilige 
manier gebeurd en wij er zo min mogelijk last van zullen hebben. 
 
Gebedskring 
Ook dit jaar komen wij als gebedskring weer bij elkaar 
om met elkaar te bidden voor de school, de kinderen, 
het team, de ouders maar ook de wereld waarin wij 
leven. De avond start om 19.30 uur. De volgende data 
zijn gepland voor dit schooljaar: 12 oktober 2020,  
01 februari 2021 en 07 juni 2021. U bent van harte 
welkom om aan te sluiten. 
 
Kinderboekenweek 
Van donderdag 08 t/m vrijdag 16 oktober a.s. is het kinderboekenweek, het thema is ‘EN TOEN’. In de 
klassen zullen wij diverse activiteiten doen rondom dit thema en rondom lezen. U heeft hierover al 
informatie ontvangen. 
 
Schoenendoosactie – www.actie4kids.org  
Op woensdag 14 oktober a.s. krijgt het oudste kind een folder mee om een schoenendoos te vullen voor 
Actie4kids. Wij hopen dat er net zoals voorgaande jaren veel leerlingen meedoen om hun 
minderbedeelde leeftijdsgenootjes te verrassen met een gevulde schoenendoos! Wij hopen dat het 
haalbaar is om per gezin één doos te vullen. De verzendkosten (€ 5,00) kunnen worden overgemaakt 
aan Actie4Kids (dus niet aan school). Contant geld kan ook, maar dat is een stuk lastiger voor ons. 
Inleveren kan tot en met woensdag 28 oktober a.s. Wilt uw kind wel graag een doos vullen, maar is het 
bijdragen in de verzendkosten moeilijk? Geen probleem, maar meld dit dan even bij de directie. 
 
Herfstvakantie 
Van maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober a.s. hebben de kinderen herfstvakantie. Op maandag 26 oktober 
a.s. om 8.20 uur hopen wij alle kinderen weer te begroeten. 
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Welkom 
Vanaf donderdag 24 september jl. zit Susanna Bijkerk in groep 8. Familie Bijkerk is verhuisd vanuit 
Canada naar Aalst. Wij wensen Susanna veel plezier in haar nieuwe klas. 
 
Kerstviering 
Zoals u vast begrijpt is het dit jaar niet mogelijk om de kerstviering in de kerk te doen. Daarom zijn wij 
met de IC en het team op zoek gegaan naar een alternatief. Met de kerstcommissie moeten wij het idee 
nog iets uitwerken. Ik hoop u hierover in de volgende nieuwsbrief meer te kunnen vertellen. 
 
Overblijven 

Het overblijven wordt door vaste overblijfkrachten geregeld. Het is nog erg vroeg, maar aan het eind van 

dit schooljaar nemen er 2 overblijfmoeders afscheid, omdat hun kind van school gaat. Anet Bakker 

(coördinator van het overblijven) heeft gevraagd om nu alvast een oproepje te plaatsen op de 

nieuwsbrief. Mocht u interesse hebben, neem dan met haar contact op. Dit kan door een e-mail te sturen 

naar tsodeburchtaalst@gmail.com . 

 

De leerkracht is ziek en dan? 

Eind vorig schooljaar is het ook gemeld, maar het kan voorkomen dat een leerkracht corona 

gerelateerde klachten heeft en niet naar school kan komen. Dan proberen wij altijd vervanging te 

regelen, maar het kan voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is. Dan zijn wij helaas genoodzaakt 

om de groep vrij te geven. Als wij dit een dag eerder al weten dan zullen wij u hierover informeren, maar 

het kan ook voorkomen dat het pas op de ochtend zelf wordt gemeld. Ik wil u vragen om goed uw e-mail 

in de gaten te houden, zodat u geen melding mist. 

 

Wie zijn er jarig in oktober? 

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

fijne dag en een gezond nieuw jaar toe! 

08 okt. Morris van Aalst 

12 okt. Daniël van Heijningen 

14 okt. Josephine Biesheuvel 

19 okt. Tess Bauman 

22 okt. Lotte Bouman 

22 okt. Milan van Heijkop 

22 okt. Mels Klop 

24 okt. Evelien van Heemskerk 

25 okt. Esmee van Wendel de Joode 

28 okt. Jorn Voets 

29 okt. Sven van ’t Hart 

 

Hartelijke groeten ook namens de leerkrachten, 

                            Roos de Weerd, 

                        Directeur ‘De Burcht’ 
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