Nieuwsbrief 10

mei 2021
Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen weekend vierden we het Pinksterfeest:

Bezoekadres:
Oranjestraat 1a
5308 JW Aalst

Ongrijpbaar is de manier waarop Hij je vastpakt.
Ondenkbaar de wijze waarop Hij je gedachten bepaalt.
Onvoorstelbaar zoals Hij dingen voorstelt.
Onverwoestbaar blijft Hij de mens vernieuwen.
Ongelooflijk zoals Hij je doet geloven.
De Geest.

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:
15 juni
Groep 6,7,8
schoolreis
17 juni
Groep 0,1,2
schoolreis
17 juni
Groep 3,4, 5
Schoolreis
30 juni
Juffendag
Psalmrooster:
31 mei
Psalm 95:4
7 juni
Psalm 99:8 WK
14 juni
Psalm 103:1
21 juni
Psalm 118:13
28 juni
Psalm 118:13

De laatste schoolperiode tot de zomervakantie is alweer
aangebroken. Hoewel het weer nog niet helemaal aangeeft
dat het al zover is, zijn we op school druk bezig met allerlei
zaken voor het volgende schooljaar: groepenverdeling met
de daarbij behorende leerkrachten, vacatures op school
invullen, nieuwe methode rekenen enzovoorts.. We houden u
op de hoogte! Verder willen we ook graag een peiling
uitzetten ten aanzien van de schooltijden: heeft u een
voorkeur voor het continurooster of juist niet? Deze peiling
kunt u dus binnenkort verwachten.
Nieuws uit het team
Juf Francisca is in blijde verwachting! We feliciteren haar van
harte en wensen haar een fijne zwangerschap toe; in
november hoopt ze haar nieuwe kindje te verwelkomen.
Wat juf Roos betreft, begrijpen we dat het thuis langzaamaan
steeds beter gaat; in kleine stappen mag er herstel te zien
zijn.

Nieuwsbrief 10

mei 2021

Schoolreis
In de agenda van de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat het schoolreisje in de oude vorm
(met busvervoer) niet doorgaat. We hebben daarom op school naar een alternatief gezocht
waarbij u als ouder misschien gevraagd wordt door de klassenouder; het gaat dan om het
vervoer van de kinderen naar de bestemming. De volgende plannen zijn gemaakt:
•

Op 17 juni gaan de groepen 0,1 en 2 naar Avonturenpark Molenwaard.

•

Op 17 juni gaan de groepen 3,4 en 5 naar attractiepark BillyBird in Volkel.

•

Op 15 juni gaan de groepen 6, 7 en 8 naar Duinoord.

Op korte termijn krijgt u een brief waarin meer informatie staat.

Eindtoets groep 8
Deze week hebben de kinderen van groep 8 de uitslag van hun eindtoets gehoord. Voor de één
viel dit mee, voor de ander tegen of precies zoals verwacht. Voor de kinderen geldt dat ze
vooral trots mogen zijn op het behaalde resultaat!
Met een gemiddelde score van 76,6 ligt het gemiddelde van deze eindtoets een stukje onder
het landelijk gemiddelde.

Juffendag
Op woensdag 30 juni willen we deze dag graag door laten gaan. Over de invulling van deze
morgen wordt nagedacht: het belooft een gezellige ochtend te worden!

Wie zijn er jarig?
Na de meivakantie waren de volgende leerlingen jarig (in de maand mei):
22
22
24
24

Renske
Lara
Anna
Emily

3
6
4-5
4-5

Alsnog van harte gefeliciteerd!
2
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Vandaag is Lukas jarig:
27

Lukas

4-5

De volgende leerlingen hopen in de komende maand hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie
een fijne dag en een gezond nieuw jaar toe
Juni:
8
17
23
25
28
29
30

Luc
Lieke
Sil
Lotte
Charlotte
Dione
Timme

4-5
4-5
3
6
4-5
6
2

Hartelijke groet namens het team,
Bertine Folmer
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