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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.’
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In deze tijd waarin wij misschien wel het gevoel krijgen dat wij
steeds minder mogen. De overheid noodzakelijke regels oplegt en
wij het gevoel kunnen krijgen er ‘alleen’ voor te staan. Wat is het
dan een zegen dat wij weten dat wij nooit echt alleen zijn. God
wandelt met ons en op het moment dat wij dreigen te vallen, vangt
Hij ons op en draagt Hij ons verder.
Wij horen ook de verhalen van u dat het thuisonderwijs en
daarnaast ‘gewoon’ werken niet altijd vanzelf gaat. Wij willen u een
compliment geven voor de geleverde prestaties, want deze zijn
enorm groot. Alle kinderen zijn in beeld en wij zien van (bijna) alle
kinderen dat het werk gemaakt wordt. Als team spreken wij elkaar
wekelijks over hoe het gaat en dan zijn wij trots op de kinderen,
trots op u en trots op elkaar! Hopelijk mogen de scholen snel weer
open en kunnen wij alle kinderen weer op school begroeten.
Wij wensen jullie Gods liefdevolle zegen en kracht bij alle taken die
van jullie worden verwacht.
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Personeel
Aan het begin van deze week heeft u een brief ontvangen over de personele verschuivingen in de school. Deze
verschuiving zal vanaf 08 maart a.s. ingaan.
In deze week zal juf Marloes weer starten met haar werkzaamheden in groep 7b-8. Wij hopen dat zij snel haar
draai weer heeft gevonden.
Juf Alie zal per 01 maart a.s. gaan werken in de kleutergroep op de Willem van Oranjeschool in Brakel. Wij
wensen haar daar veel plezier. Wij zijn erg dankbaar dat juf Alie voor een langere periode bij ons op school heeft
willen invallen. Tot 08 maart a.s. zal juf Alie nog wel een aantal dagen op school werken, zodat juf Carola de
mogelijkheid heeft om de kinderen van groep 1-2 in kaart te brengen volgens ons observatiesysteem.
Noodopvang
Mocht u voor de periode 01-02-2021 t/m 05-02-2021 noodopvang nodig hebben, wilt u dit uiterlijk vrijdagmiddag
29 januari a.s. om 16.00 uur mailen naar info@school-deburcht.nl .
Mocht uw kind naar school komen voor opvang wilt u dan het schoolwerk voor alleen die dag meegeven en niet
alles voor de hele week. Een tussendoortje en eventueel de middag lunch ook mee naar school geven.
Het is echt alleen de bedoeling dat uw kind(eren) naar school komt(komen) als u gaat werken en dat u z.s.m. na
het werk uw kind(eren) komt ophalen!
Rapportgesprekken
Normaal gesproken hebben wij na de afname van de M-citotoetsen de gespreksrondes met u als ouders. Op
maandagavond 01 en dinsdagmiddag 02 maart a.s. staan de rapportgesprekken voor groep 3 t/m 8 gepland. Deze
gesprekken willen wij door laten gaan, maar de M-citotoetsen zijn dan nog niet afgenomen en kunnen in deze
gesprekken niet worden meegenomen. Als team zijn wij aan het kijken hoe wij de gesprekken het beste kunnen
doen (online of fysiek). Veel hangt af van het moment waarop wij weer in bedrijf zijn. Ook dan pas kunnen wij
bepalen of de gesprekken online gehouden worden of fysiek op de wijze zoals wij dat deden tijdens het
oudervertelgesprek. Op dinsdag 09 maart a.s. staan de gesprekken voor groep 1 gepland en op donderdag 11
maart a.s. worden de gesprekken voor groep 2 gedaan. De gesprekken voor groep 1-2 zijn later, zodat de
leerkrachten nog even de tijd kunnen nemen voor de observaties die altijd gebruikt worden tijdens het
rapportgesprek.
Kijkochtend nieuwe leerling
In de maand februari hebben wij normaal gesproken altijd een kijkochtend voor nieuwe leerlingen. Dit kan nu
helaas niet doorgaan. Daarom willen wij een oproep doen aan u als ouders om de (mogelijk) nieuwe ouders te
laten weten dat zij altijd welkom zijn voor een vrijblijvende kennismaking. Het gaat met name om de kinderen die
voor 31 december 2022 4 jaar hopen te worden. Kent u nog ouders die interesse hebben in onze school?
Filmpje over De Burcht
Op dit moment is de school gesloten. Zodra de scholen weer open gaan
proberen wij de afspraken zoveel als mogelijk online te doen. Toch is het juist
in deze tijd zo leuk om even de school van binnen te zien. Daarom gaan wij op
dinsdag 02 maart a.s. (mits de scholen weer open zijn) een filmpje maken in de
school. Deze is bedoeld als informatiefilmpje voor nieuwe ouders, maar ook
voor u om een kijkje in de school/klas te krijgen. Samen met Bureau van den
Oever uit Zaltbommel hopen wij in een paar minuten de school van binnen te
laten zien en informatie te geven over ons onderwijs. Zodra het filmpje online
komt laten wij u dat uiteraard weten.
Studiedag
Op woensdag 03 maart a.s. zal de 3e studiedag rondom de Kanjertraining zijn. Het duurt nog even, maar het is
goed om deze datum vast in uw agenda te noteren. Alle kinderen zullen deze dag dan vrij zijn.
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Wie zijn er jarig in februari?
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 febr. Lana (gr.4)
06 febr. Tim (gr.6)
12 febr. Elin (gr. 3)
18 febr. Sofie (gr. 7)
23 febr. Jade (gr. 3)
24 febr. Seline (gr. 2)
27 febr. Anne-Roos (gr. 7)

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