
 

 

 
 
Tijdens de weekopening die wij op maandag hebben, begon een 
collega met dit gedicht. Een bemoediging om elke dag, elke week, 
elke maand, maar zeker ook elk jaar weer te beginnen. In 
afhankelijkheid van God mogen wij steeds onze taak weer doen. 
 
De kinderen hebben de eerste verhalen rondom Pasen al gehoord. 
In de komende week horen zij de verhalen over de opstanding van 
Jezus en het verhaal van de Emmaüsgangers. Daarna gaan wij weer 
even terug naar het oude testament. De verhalen van koning Hizkia, 
van Jeremia en van Daniël en zijn vrienden worden dan vertelt. 
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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:  
26 mrt. Nieuwsbrief 
01 apr. Paaslunch&Paasviering 
02 apr. Goede Vrijdag, lln. zijn 

vrij. 
05 apr. 2e paasdag, lln. zijn vrij 
06 apr. Kamp Vught, gr. 7-8 
08 apr. Verkeersexamen 

theorie 
13 apr. MR vergadering 
Week 16 IEP entree-&eindtoets 
23 apr. Koningsspelen 
27 apr. Koningsdag, lln. zijn vrij  
30 apr. Nieuwsbrief 
 

 
Psalmrooster 
29-03 Lied 170:1 Weerklank 
06-04 Psalm 72:6 Weerklank 
12-04 Psalm 72:6 Weerklank 
19-04 Psalm 84:6 Weerklank 
26-04 Wilhelmus 
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Personeel 
Aankomende week is de laatste werkweek van juf Judith. Daarna mag zij gaan genieten van haar 
zwangerschapsverlof. Wij wensen haar een goed verlof waarin zij lekker mag uitrusten. Zodra de baby er is, zullen 
wij u dat zeker laten horen. 
Juf Evelien bracht ons ook nog leuk nieuws. Juf Evelien en haar man Tom hopen in september hun 3e kindje te 
krijgen. Wij wensen hun een goede zwangerschap toe. 
Juf Willemieke heeft een ongeluk gehad met haar auto. Daar heeft zij flinke klachten aan haar schouder en arm 
aan overgehouden. Op dit moment kan zij nog niet werken en zitten de kinderen van groep 0-1 bij groep 2. Wij 
hopen dat juf Willemieke snel weer opknapt en haar taken weer kan oppakken. 
 
Rapportgesprekken 
Begin maart zijn de rapportgesprekken geweest. Wij kijken terug op prettige online gesprekken.  
 
Studiedag 
Op woensdag 03 maart jl. heeft het team de 3e (online)studiedag van de Kanjertraining gehad. In elke klas wordt 
er al volop gewerkt rondom de lessen en afspraken van de Kanjertraining. Heel zichtbaar zijn de posters met 
regels en afspraken, maar ook de thermometer. Elk kind heeft een wasknijper met zijn/haar naam daar op. Het 
streven is om de hele dag je wasknijper in het groen te houden. Zit je aan het eind van een dag(deel) in groen dan 
staat daar een beloning tegenover. De leerkracht beslist (samen met de kinderen) wat de beloning is. In het 
sociale veiligheidsprotocol is de precieze invulling van de thermometer terug te lezen. 
 
Cito-toetsen 
In de maand maart zijn de Cito-toetsen afgenomen. Aan de hand van de scores kijken de leerkrachten samen met 
de intern begeleider wat het beste onderwijsaanbod voor uw kind(eren) is voor de komende periode. Begin 
volgende week zijn alle Cito-toetsen afgerond. Uw zoon/dochter krijgt dan een envelop mee met de uitdraai van 
de Cito-toetsen. In de envelop zit ook nog een algemene brief met uitleg van de intern begeleider. De uitdraai van 
de Cito-scores mag achterin het rapport van uw zoon/dochter worden 
gedaan.  
 
Paaslunch&Paasviering 
Op donderdag 01 april a.s. zal er in elke klas de Paasviering worden 
gehouden. Vorig schooljaar hebben een aantal leerkrachten samen met een 
lid uit de IC deze voorbereid, maar door de scholensluiting is deze toen niet 
doorgegaan. Op dit moment mogen wij niet met de hele school in de hal het 
Paasfeest vieren, daarom doet iedere leerkracht dit in de eigen klas. 
Normaal verzorgt de activiteitencommissie een heerlijke paaslunch, maar dit 
mag helaas ook niet. Daarom hebben wij besloten dat alle kinderen hun 
eigen lunch mee naar school nemen en de kinderen krijgen op school een 
verpakt mini stolletje. Dit kunnen ze op school, maar ook thuis opeten. Voor 
de kinderen met een allergie zal er iets anders worden geregeld. 
De kinderen zijn deze dag gewoon om 14.30 uur uit. 
 
Verkeersexamen 
Afgelopen schooljaar stond het verkeersexamen gepland, maar door corona is het praktijkexamen toen niet door 
gegaan. Op dit moment is het nog niet verstandig om het praktijkexamen in de normale omvang door te laten 
gaan, omdat er veel hulp van volwassenen nodig is. Daarom hebben wij besloten dat groep 8 het theorie-examen 
wel maakt op donderdag 08 april a.s. en via de leerkracht krijgen zij voor het praktijkexamen een alternatief. Wij 
hopen dat volgend schooljaar het volledige verkeersexamen weer door kan gaan. 
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 23 april a.s. staan de landelijke koningsspelen gepland. Een aantal leerkrachten van school is bezig om 
dit voor te bereiden voor onze school. Zij zullen u hier later over informeren. 
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Entree- en eindtoets 
Op dinsdagochtend 20 april a.s. en woensdagochtend 21 april a.s. hopen de kinderen van groep 8 de IEP eindtoets 
te doen. Groep 7 zal in deze week ook de digitale entreetoets van IEP maken. Wij wensen alle kinderen van groep 
7-8 succes! 
 

Koningsdag 

Op dinsdag 27 april a.s. is het Koningsdag. Op deze dag zijn alle kinderen vrij! 

 

Boekje over de coronatijd 

Uw kind(eren) heeft/hebben op school een boekje over de afgelopen coronatijd gekregen. Misschien hebben ze 

op school al iets ingevuld misschien is het nog leeg en kunt u samen met uw kind(eren) het invullen om deze 

bijzondere tijd in hun basisschool carrière nooit te vergeten. 

 

Wie zijn er jarig in april? 

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

een gezond nieuw jaar toe! 

 

11-apr Ruben (gr. 2) 

23-apr Thirza (gr. 8) 

24-apr Jesse (gr. 7) 

30-apr Sarah (gr. 6) 

 

 

 

 

 

Hartelijke groeten ook namens de leerkrachten, 

Roos de Weerd, 

Directeur ‘De Burcht’ 

 

 


