
 
  

Verder na Pasen  

Zo thuis in de Schrift  
die Vreemdeling  
- alsof Hij er meer van wist.  
Verbaasd en verward  
die twee uit Emmaüs  
vonken in hun hart  
Hoop die gloeit  
wie is Hij ? 
 
Toch geloof dat groeit  
Spreek maar.. 
ongehoord ontvouwt zich geheim na geheim  
open bloeit het Woord  
en wordt vlees en bloed  
als Hij aan tafel  
bij het breken van het brood  
hen als de Levende ontmoet. 

 
 

 
 
 
 
Na Pasen mogen we weten dat Hij leeft! De Emmaüsgangers 
leren ons dat wij op weg mogen gaan met Hem. 
Daarom: goede Hemelvaartsdag en Pinksterdagen 
toegewenst.. en een hele fijne meivakantie. 
 
In de maand mei stond de sportdag en de schoolreis gepland: 
zoals het er nu uitziet, gaan deze niet door omdat dit gezien 
de Corona maatregelen nog niet mag. 
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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:  
3 – 14 mei Meivakantie 
20 mei Studiemiddag 
  Kinderen zijn om  

12.00 uur vrij. 
21 mei Excursie groep 5/6 
  Stadswallen 
24 mei Tweede Pinksterdag 
28 mei Volgende nieuwsbrief 
7 juni  Groep 7/8 Kamp Vugt 
 
Psalmrooster: 
17 mei Psalm 95: 4 
25 mei Psalm 99:8 Weerklank 
31 mai Psalm 103:1 
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Kanjertraining 

In december 2020 heeft u van juf Roos het sociale veiligheidsprotocol en de Kanjerfolder 

ontvangen. Regelmatig zult u t.a.v. de Kanjertraining informatie terugvinden in de nieuwsbrief. 

De uitgangspunten van de Kanjertraining: 

School is bedoeld om te leren. Dit kan alleen als leerlingen zich veilig voelen op school.  

De visie en levenshouding van de Kanjertraining vormen het uitgangspunt van ons 

veiligheidsbeleid. Wij hebben een duidelijke visie op hoe wij met elkaar omgaan en willen graag 

samen met ouders en kinderen zorgen voor een veilige school.  

1. Wij willen te vertrouwen zijn 

De meeste mensen willen te vertrouwen zijn. Op die manier willen wij gezien, gehoord en 

begrepen worden. Wij gaan daarom uit van elkaars goede bedoelingen en kijken met 

vertrouwen naar elkaar en de kinderen. Ons uitgangspunt is daarbij dat je jezelf mag zijn. Doe 

je niet anders voor dan wie je werkelijk bent, zoals je bent is het goed. En daarmee ben je te 

vertrouwen. 

2. Wij, leerkrachten en ouders, zijn samen het gezag van het fatsoen 

Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Een goede opvoeding 

richt zich op fundamentele menselijke waarden zoals: liefde, vertrouwen, mededogen, 

toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Daarom 

moeten wij, ouders en leerkrachten, duidelijke leiders zijn voor kinderen: wij vertegenwoordigen 

het gezag van het fatsoen. Wij laten ons daarbij niet bepalen door negatieve gevoelens zoals 

angst, onmacht en ergernis. Wij zorgen voor een veilige sfeer door grensoverschrijdend gedrag 

op een nette manier zorgvuldig aan te pakken. Daarin werken wij samen met elkaar. Stichting 

Kanjertraining Almere – info@kanjertraining.nl  

3. Wij geven het goede voorbeeld  

De kinderen voelen zich veilig als wij het goede voorbeeld geven: • Wij gaan respectvol met 

elkaar om. • Wij spreken respectvol over elkaar en de kinderen, ook op sociale media • Indien 

zich een probleem voor doet of als wij ons zorgen maken, dan overleggen wij met elkaar. Wij 

zoeken een oplossing die goed is voor alle betrokkenen en die recht doet aan de situatie.  

 

Verkeersexamen 

Geslaagd! Wij feliciteren de achtste groepers van harte met het behalen van het 

verkeersexamen. 

mailto:info@kanjertraining.nl


 

3 
 

Nieuwsbrief 9        april 2021 

 

 

Ni 

 

 

Na de meivakantie: 

Schoenen met wieltjes 

Wij zien steeds meer schoenen met wieltjes op school. Wij horen ze vooral. In de klas is dit 

geluid erg storend. Daarom willen wij dit geluid liever niet meer horen. Wilt u uw kind ‘gewone’ 

schoenen aan laten trekken? 

Mondkapjes 

We willen graag de mondkapjes achterwege laten. Dat betekent dat de kinderen van 7/8 geen 

mondkapje meer hoeven te dragen. Ouders en externen die de school betreden, vragen wij wel 

om een mondkapje te dragen. 

Parro 

Betrokkenheid bij school door u als ouders, vinden wij erg belangrijk. Daarom starten wij een 

pilot met Parro. Parro is een app waarmee u berichten van de leerkracht van uw kind kunt 

ontvangen. Daarnaast maakt u, doordat er regelmatig foto’s gestuurd worden, het schoolleven 

van uw kind van dichtbij mee. U kunt Parro ook op uw pc gebruiken. Wanneer wij met de Parro-

app gaan werken, informeren wij u hoe dit precies werkt. 
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Wonderlijk gemaakt 

In de periode van de meivakantie tot de zomervakantie gaan wij in alle groepen lessen 

aanbieden uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’. Deze lessen beogen een gezonde seksuele 

vorming. Het gaat onder andere om de ontwikkeling van het zelfbeeld, het aanleren van sociale 

normen (wat doe je wel en wat niet), het werken aan weerbaarheid (ja- en nee- zeggen) en er is 

aandacht voor relaties, liefde en trouw. Het kan zijn dat uw kind naar aanleiding van deze 

lessen met vragen thuis komt. Via de leerkracht hoort u waar in de klas over wordt gesproken. 

Wij hopen dat u er ook thuis open voor staat om hier met uw kind over te praten. 

 

Geboorte 

Van juf Judith en haar man Henk ontvingen wij het mooie bericht dat er op woensdag 28 april jl. 

een dochtertje geboren is. Juf Judith en Ruth maken het goed. Van harte gefeliciteerd. 

 

Aanwezigheid directie 

Na de meivakantie ben ik standaard op woensdag en donderdag op school aanwezig. Wanneer 

ik toch een keer van werkdag moet ruilen, dan zijn de leerkrachten hiervan op de hoogte. 

 

Wie zijn er jarig? 

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

fijne dag en een gezond nieuw jaar toe! 

 

1 mei  Evy van Hemert 

5 mei  Louise Hoogendoorn 

   Isabel Spiering 

13 mei  Thomas Hak 

18 mei   Stijn van de Pol 

24 mei  Anna Biesheuvel 

   Emily Kolbach 

 

Hartelijke groet namens het team, 

Bertine Folmer 

 

 


