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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:
26 febr.
Nieuwsbrief
01-02 mrt. Rapportgesprekken gr.
3 t/m 8
09 mrt.
Rapportgesprek gr. 1
11 mrt.
Rapportgesprek gr. 2
03 mrt.
Studiedag, alle
kinderen zijn vrij!
10 mrt.
Biddag
26 mrt.
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Psalmrooster
01-03
Psalm 67:3 Weerklank
08-03
Psalm 67:3 Weerklank
15-03
Psalm 67:17 oude ber.
22-03
Lied 149:1 Weerklank
29-03
Lied 170:1 Weerklank
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Als je dorst hebt
Als je dorst hebt,
als je dorst hebt
Mag je bij Mij komen
Want Ik ben de bron,
zegt Jezus
Die zal blijven stromen
Drink nu levend water
Fris als een fontein
Drink nu levens water
Laat het in jou zijn
Als je dorst hebt,
als je dorst hebt
mag je bij Mij komen
Want Ik ben de bron,
zegt Jezus
Die zal blijven stromen
Drink nu levend water….
Een bron van eeuwig leven
Drink nu levend water…
CD: Samen, Een boom vol liedjes, Elly en Rikkert

Op woensdag 17 februari jl. is de 40 dagentijd begonnen, een tijd van
bezinning. Wij staan stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien
wat barmhartigheid is: de hongerigen gaf Hij te eten en de dorstigen gaf
Hij te drinken, de naakten gaf Hij kleding, de vreemdelingen kregen
onderdak, de zieken verzorgde Hij en de gevangenen bezocht Hij.
Als ultieme daad van barmhartigheid gaf Jezus Zijn leven en stond op uit
de dood. Daarmee liet Hij ons zien: ‘Ik ben er voor jou!’ Wij mogen er ook
zijn voor anderen. Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord,
een goede daad, een beetje barmhartigheid. De hoop die dat geeft, geven
wij door: door barmhartig te zijn en goed te doen.
In de komende periode horen de kinderen de verhalen over Martha en
Maria en hun zieke broer Lazarus. Maria weet wie Jezus is. Zij wast de
voeten van Jezus met haar tranen, droogt ze met haar haren en zalft Zijn
voeten met dure olie. Jezus gaat op bezoek bij de tollenaar Zacheüs. En
daarna gaan wij op weg naar Pasen.
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Personeel
In de week van 08 maart a.s. gaat juf Marloes weer beginnen. Wij hopen dat zij samen met juf Ellen snel haar
draai heeft gevonden in groep 7b-8.
Juf Judith zal vanwege haar zwangerschap niet meer in groep 1-2 aanwezig
zijn. In het protocol voor de basisscholen staat dat leerkrachten die 28 weken
zwanger zijn en geen 1,5 meter afstand tot de kinderen kunnen houden van
de groep af moeten. Juf Judith zal buiten de klas werkzaamheden doen
waarbij zij wel de 1,5 meter afstand tot collega’s en kinderen kan houden.
Juf Charell vertelde voor de voorjaarsvakantie leuk nieuws. Juf Charell en
Niels hopen in de zomervakantie hun 2e kindje te krijgen. Wij wensen hun
een goede zwangerschap toe.
Afscheid
Voor de voorjaarsvakantie heeft Maylin (gr. 1) afscheid genomen van De Burcht. Zij gaat maandag starten op de
School met de Bijbel in Hei- en Boeicop. Wij wensen haar veel plezier op haar nieuwe school.
Groep 0-1
Op maandag 08 maart a.s. start groep 0-1. Juf Willemieke zal les gaan geven aan deze groep. Wij wensen de
kinderen en de juf een goede tijd samen.
Biddag 10 maart a.s.
Door alle geldende regels is het niet mogelijk dat de dominee op school komt, omdat er dan groepen bij elkaar
gevoegd moeten worden. De dominee zal een filmpje maken, zodat wij die ’s ochtends met de kinderen kunnen
kijken. Op deze manier is er wel de samenwerking met de kerk, maar helaas dit keer niet live.
Speelgoed op school
Sinds wij weer naar school gaan, zien wij dat de kinderen voetbalplaatjes of ander speelgoed (fidget toys, pop-its,
o.i.d.) mee naar school nemen. Ik wil u vragen om er voor te zorgen dat deze spullen thuis blijven. Als wij ze toch
op school zien, nemen wij ze in. Aan het eind van de week krijgen de kinderen het pas weer terug. Alvast bedankt
voor uw medewerking.
Inleveren frituurvet
Op het schoolplein hebben wij normaal gesproken een gele container staan waar oud
(frituur)vet ingeleverd kan worden. Begin februari jl. hebben mensen gedacht dat het
leuk was om kannen frituurvet uit deze container te halen en over het plein heen te
gooien. U begrijpt dat dit heel veel rommel heeft opgeleverd. Wij hebben geprobeerd
dit zo goed mogelijk schoon te maken. Om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt
hebben wij besloten de container in de schuur te zetten. Het is dus nog steeds mogelijk
om het oude (frituur)vet in te leveren, maar dan moeten wij even een seintje krijgen dat
de schuur open gedaan moet worden.
Rapportgesprekken
De planning van de rapportgesprekken voor groep 3 t/m 8 hebben de betreffende
ouder(s)/verzorger(s) ontvangen. Juf Carola heeft zelf een planning gemaakt voor groep 1 en 2.
Kijkochtend nieuwe leerlingen
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?
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Filmpje over De Burcht
In de vorige nieuwsbrief schreef ik een stukje over een promofilmpje over De Burcht. Door alle geldende
maatregelen vinden wij het niet verantwoord om de film nu te maken. Wij hopen dat het later in het (school)jaar
wel mogelijk is.

Studiedag
Op woensdag 03 maart a.s. zal de 3e studiedag rondom de Kanjertraining zijn. Deze
studiedag gaat gewoon door, maar wel online.
Alle kinderen zullen deze dag vrij zijn.

Gevonden
In de kerstvakantie is er een drone op het schoolplein geland. Kent u iemand die zijn drone mist? Dan mag u
vertellen dat deze op school op te halen is. Die persoon moet dan wel een afstandsbediening meenemen om aan
te tonen dat hij echt van hem/haar is.
Wie zijn er jarig in maart?
De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een fijne dag en
een gezond nieuw jaar toe!
05 mrt. Daniël (gr. 4)
15 mrt. Aimée (gr. 3)
20 mrt. Sterre (gr. 2)
27 mrt. Maud (gr. 6)
28 mrt. Eva (gr. 7b)
29 mrt. Emma (gr. 7b)

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