
 
  

  Beste ouders/verzorgers, 

  Een groep vol kleine mensen 

  Een groep vol kleine mensen, 
  en iedereen heeft wat. 
  De één is druk, de ander stil. 
  Bont palet vol kleurverschil 
  Zo gaan ze hun levenspad. 
 
  Een groep vol kleine mensen 
  en ik mag met ze mee; 
  de doerak en de lieve, 
  de spriet en de massieve. 
  Ik volg hun wel en wee. 
 
  Een groep vol kleine mensen 
  aan mij toevertrouwd 
  Laat me ze vertrouwen, 
  laat me van ze hou-en 
  Zoals u van mij houdt! 
 
  Uit: ‘Zoals U’ van Chris van Lindhout 
 
  We zijn weer begonnen! Wat is het fijn om alle kinderen weer te zien en 
te   horen.  
 
  Graag willen we u direct belangrijke informatie doorgeven: 

• Vandaag krijgt u via de mail een powerpointpresentatie toegestuurd 
waarin u alle informatie vindt die van belang is voor de groep van 
uw kind. Heeft u vragen over de inhoud van de presentatie, dan kunt 
u altijd via de mail hier vragen over stellen. 

• Vandaag krijgt uw kind de vragenlijst mee voor de 
oudervertelgesprekken. Deze zijn voor groep 1 t/m 7. Wilt u deze 
lijst uiterlijk 15 september weer meegeven aan uw kind? We zien 
graag alle lijsten retour! 

• De oudervertelgesprekken vinden op school plaats. Deze gesprekken 
zijn niet verplicht. Vanmiddag krijgt u hiervoor een uitnodiging via 
Parro. In Parro staan de data en tijden voor elke groep (1 t/m 7) 
goed vermeld. Via Parro kunt u zich dus ook inschrijven. De 
gesprekken voor groep 3/4 zijn op 17 en 29 september. Voor de 
andere groepen zijn deze gesprekken op donderdagmiddag 16 
september en maandag(avond) 20 september. 

• De ouderavond van de Kanjertraining vindt plaats op 27 september: 
inloop vanaf 19.15 uur. Start om 19.30 uur. De avond is om 21.00 
uur afgelopen. U bent dan dus van harte welkom op school. Nu we 
de 1,5 meter regel los kunnen laten (vooruitlopend op de 
persconferentie van morgen) is de regel dat u gevaccineerd bent en 
dat u zonder klachten bent van belang. We gaan dit niet 
controleren, maar gaan ervan uit dat u dit serieus neemt. 
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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 elke 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:  
13/9  Lijst gaat mee: ouder- 
  vertelgesprekken 
15/9  Lijst gesprekken  
  Inleveren 
16/9  Start ouder- 
  vertelgesprekken. 
20/9   Vergadering 
  Identiteitscommissie 
27/9  Ouderavond 
  Kanjertraining 
30/9  Praktijkdag 
  Kanjertraining 
Psalmrooster: 
6 sept.   Ps. 3 vers 2 
13 sept.    Ps. 3 vers 3 
20 sept.    WK 6 vers 1 (ob) 
                  Ps. 16 vers 6 (bb) 
27 sept.     WK 17 vers 2 (ob) 
         Wk 17 vers 7 (bb) 
4 okt.         WK 17 vers 2 (ob) 
                   WK 21 vers 3 (ob) 
11 okt    Psalm 19 vers 4 (ob) 
  Wk 22 vers 1 (bb) 
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Het is belangrijk dat u weet wat de Kanjertraining inhoudt zodat school en ouders elkaar kunnen versterken. 
Kunt u niet op deze ouderavond aanwezig zijn, dan ontvangen we graag een afmelding via Parro bij de leerkracht van 
uw kind (of één van uw kinderen).  

 
Geboren 
 
Klein en bijzonder, 
Gods wonder! 
 
Met deze woorden vertellen juf Charell en haar man Niels dat hun dochter 
Jinthe is geboren! We feliciteren hen van harte! Mocht u een kaartje willen 
sturen, dan verzamelen we deze op school. De kaartjes geven wij dan graag 
weer door! 
 
In ear oordopjes 
Om goed te kunnen werken op de laptops, zijn er oordopjes besteld. Vanaf groep 5 heeft elk kind een setje 
gekregen; in een bewaardoosje. Wanneer de oordopjes toch kapot gaan, is het de bedoeling dat u zelf voor nieuwe 
oordopjes zorgt of vervangende oordopjes koopt op school. 
De kinderen van groep 1 t/m 4 werken met koptelefoons. 
 
Gezond eten en drinken 
We vinden het belangrijk om kinderen gezond te laten eten. Daarom de dringende oproep om tijdens de lunch geen 
koekje of snoepje mee te geven.  
 
Praktijkdag Kanjertraining 
Ook deze dag staat in de agenda genoemd. Via Parro zullen we u daar zo snel mogelijk meer informatie over geven. 
 
Groep 3/4 
Het is goed om u te laten weten dat we nog steeds op zoek zijn naar een leerkracht voor drie dagen voor groep 3/4. 
Voor juf Roos is het een enorme klus om op twee scholen tegelijkertijd te werken; we zijn dus extra blij dat ze dit 
voor een tijdje wil doen. Wanneer u een leerkracht kent die graag op onze mooie school zou willen werken… dan 
horen we dat graag! 
 
Verjaardagen in de nieuwsbrief 
De AVG (Algemene Wet Verordening Gegevensbescherming) bepaalt onder andere wat we wel of niet in een 
nieuwsbrief mogen zetten. Voor de zomervakantie is vanuit de SCOB aangegeven dat er geen verjaardagen meer in 
de nieuwsbrief gezet mogen worden. Uiteraard blijven we de verjaardagen van de kinderen op school vieren. 

 
 
Hartelijke groet namens het team van de Burcht, 
Bertine Folmer 

 
 

 


