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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:
30 okt.
Nieuwsbrief
24-25 nov. Studiedag. Leerlingen
zijn vrij!
27 nov.
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De verhalen over koning David zijn afgerond, maar het
nageslacht van koning David gaat verder. Want God heeft aan
David beloofd dat zijn zoon en kleinzoon koning zullen
worden. Koning Salomo, de zoon van David, mag de tempel
bouwen. Ook worden de verhalen over de profeet Elia en Elisa
in de maand november verteld.
Voor de komende maand is het psalmrooster als volgt:
Maandag 02 november: psalm 25:6 oude berijming,
Maandag 09 november: psalm 25:6 oude berijming,
Maandag 16 november: psalm 30:1 Weerklank,
Maandag 23 november: psalm 43:3 oude berijming,
Maandag 30 november: psalm 119:1 Weerklank
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Personeel
In de vorige nieuwsbrief vertelde ik u dat juf Willemieke per 02 november a.s. zou beginnen. Vlak voor
de herfstvakantie vertelde ze ons dat ze direct na de herfstvakantie kon beginnen. Daar zijn wij heel blij
mee. Wij wensen juf Willemieke succes in groep 7b-8 en hopen dat zij snel haar draai in de klas en
binnen het team heeft gevonden.
Vlak voor de herfstvakantie meldde juf Carola dat zij corona vrij was. Afgelopen week is zij weer rustig
aan begonnen. Eerst buiten de klas en vanaf volgende week zal zij weer 3 dagen lesgeven in groep 1-2.
Op dinsdag en donderdag is juf Carola wel op school, maar dan in groep 4-5. Zij zal juf Taylor op deze
dagen ondersteunen/coachen, omdat een startende leerkracht hier recht op heeft. Juf Carola zal zelf
geen les geven in groep 4-5.
Juf Alie heeft in de periode dat juf Carola ziek was lesgegeven in groep 1-2. Zij zal op dinsdag en
donderdag naast juf Carola blijven in groep 1-2.
Net voor de herfstvakantie vertelde juf Judith ons dat zij in verwachting is van hun eerste kindje. Wij
wensen juf Judith een goede zwangerschap toe.
Afgelopen week is juf Jindhy niet op school geweest i.v.m. een positieve coronatest van haar moeder.
Deze week is juf Jindhy ook getest en helaas was de uitslag positief. Aankomende week zullen meester
Wim en juf Ellen de lessen verzorgen in groep 6-7a.
Plaatsing zonnepanelen
Op 05 oktober en 06 oktober jl. zijn de zonnepanelen op het dak van de school geplaatst. Dinsdag 27
oktober jl. is er in de school een scherm gehangen waarop wij kunnen zien hoeveel zonne-energie wij
opwekken.
Trakteren in de klas (herinnering)
Als kinderen jarig zijn mag er in de klas worden getrakteerd. Dit moet nog
steeds een voorverpakte traktatie zijn! De traktatie mag dus niet
zelfgemaakt zijn!
Kinderboekenweek
Tijdens de kinderboekenweek is er een boekenmarkt geweest. Er zijn heel
veel boeken ingeleverd en verkocht. Juf Jindhy en juf Evelien hebben van
het geld heel veel nieuwe boeken gekocht voor in de bibliotheek. Iedereen
bedankt voor het inleveren van leesboeken!
Schoenendoosactie – www.actie4kids.org
Woensdag 28 oktober jl. was de laatste dag waarop de schoenendozen konden worden ingeleverd. Er
zijn heel veel dozen mooi versierd, gevuld en ingeleverd. Op woensdag 11 november a.s. zullen ouders
van de activiteitencommissie de dozen wegbrengen naar het inleverpunt.
Sinterklaas
Nu de coronabesmettingen weer erg oplopen, hebben wij als team
besloten dat de school dit jaar geen bezoek krijgt van de pieten. Wij
hebben lang nagedacht welke keuze wij zouden maken. Van u als ouders
vragen wij om zoveel als mogelijk buiten de school te blijven, maar de
pieten zouden wel mogen komen en zij komen ook veel in de buurt van de
kinderen. Dit vinden wij niet verantwoord. De sinterklaasviering laten wij op
vrijdag 04 december a.s. wel gewoon doorgaan, maar zonder het jaarlijkse
pietenbezoek.

2

Nieuwsbrief 3

oktober 2020

Kerstviering
Zoals gemeld in de vorige nieuwsbrief willen wij de kerstviering dit schooljaar anders invullen.
Aankomende week is er een IC-vergadering. Ik hoop u na deze vergadering een e-mail te sturen over
hoe de kerstviering vorm zal krijgen.
Dankdag
Op 04 november a.s. is het Dankdag. Normaal gaan wij met Bid- en Dankdag met de groepen 3 t/m 8
naar de kerk. Door corona is dit helaas niet mogelijk. Op dit moment mogen er maar 30 personen, dit is
inclusief kinderen, naar de kerk. Daarom hebben wij met de kerk overleg gehad hoe wij het nu vorm
gaan geven. In de week van 04 november a.s. zal de dominee van maandag- t/m woensdagochtend in
de verschillende groepen de dagopening verzorgen. De dank- en gebedspunten die worden genoemd
zullen worden meegenomen naar de dankdagdienst. De ochtenddienst zal worden verplaatst naar de
middag. Mocht u met uw kind(eren) wel naar de kerk willen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij de kerk.
De school zal wel de liturgie verzorgen die in de middagdienst gebruikt zal worden. Als u thuis de dienst
mee zou willen luisteren kunt u altijd een liturgie bij de school aanvragen.
Wie zijn er jarig in november?
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een
fijne dag en een gezond nieuw jaar toe!
01 nov. Bram van Arkel
08 nov. Jamie Kolbach
10 nov. Joris Klop
16 nov. Damian de Fijter
23 nov. Sam Millenaar
25 nov. Benthe van Hemert
28 nov. Luna Olde Olthof
29 nov. Jennifer van de Laar

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