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Beste ouders/verzorgers,
Dank U voor het graan zodat wij broden kunnen bakken
dank U voor de bomen met hun appels aan de takken
dank U voor Uw schepping vol met prachtige geschenken
en dat U ons ooit dropjes en ook spekkies liet bedenken

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:
25 okt.
Start herfstvakantie
1 nov.
Start project Hugo de Groot
3 nov.
Dankdag
9 nov.
Vergadering MR en AC
16 nov.
Vergadering IC
25 nov.
Volgende nieuwsbrief
Psalmrooster:
1 nov Gr. 3/4
Gr. 5 t/m 8
8 nov Gr. 3/4
Gr. 5 t/m 8
15 nov Gr. 3/4
Gr. 5 t/m 8
22 nov Gr. 3/4
Gr. 5 t/m 8

Psalm 21 vers 13
Psalm 24 vers 5
Weerklank 23A vs 1
Psalm 26 vers 1
Psalm 25 vers 6
Weerklank 30 vs 3
Psalm 25 vers 6
Weerklank 33 vs 4

dank U wel voor zoveel schitterende dingen
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen
Dank U – dank U wel voor alles wat U hebt gegeven
dank U – dank U wel voor al het mooie in ons leven
Dank U voor het land waarin ik veilig op mag groeien
dank U voor de bloemen die zo prachtig kunnen bloeien
dank U voor de wolken en de bomen en de dieren
dat ik ieder jaar weer mijn verjaardag mag gaan vieren
Dank U wel voor zoveel schitterende dingen
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen
Dank U – dank U wel voor alles wat U hebt gegeven
dank U – dank U wel voor al het mooie in ons leven
Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Lydia Zimmer
Op woensdag 3 november is het dankdag. We gaan dan met de
kinderen van groep 3 t/m 8 naar de kerk. De viering begint om 11.30 uur
en u bent daar als ouders of opa/oma enz. van harte welkom. Tegen
12.30 uur zal de dienst afgelopen zijn. Wanneer u uw kind op wilt halen,
wilt u dan voor de zekerheid tegen 12.30 uur bij de kerk staan?
Dominee Domburg is op 1, 2 en 3 november ook op school te vinden. In
elke groep verzorgt hij dan een dagopening of een dagsluiting. Omdat
groep 1/2 niet meegaat naar de kerk, is de dominee op dankdag ook in
de kleutergroep te vinden.
Nog meer om te danken:
Wonderlijk gemaakt.
Gekend & geliefd.
Met deze woorden kondigen de
trotse ouders en grote zussen de
geboorte van hun kleine zusje Vieve
aan! We feliciteren juf Evelien, Tom,
Fenne en Liva van harte! En hopen
dat ze enorm mogen genieten van
hun mooie Vieve.
Juf Francisca gaat met
zwangerschapsverlof: we wensen haar
een fijne tijd toe!
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Zending
Elke maandag sparen we voor onze sponsorkinderen van Woord en Daad. Het is fijn wanneer u er aan denkt om uw
kind iets mee te geven voor dit goede doel. In elke groep wordt het zendingsgeld opgehaald zodat we dit weer over
kunnen maken naar Woord en Daad. Spaart u mee?
Parro
Voor de zekerheid vermeld ik het even: Parro is als app op uw telefoon te gebruiken. Via de App store kunt u de
Parro app downloaden. U kunt dan op met dezelfde inloggegevens inloggen (van computer en telefoon). Daarna is
Parro te gebruiken zoals What’s app. Op deze manier krijgt u de informatie van school nog sneller of handiger
binnen.
Te laat komen
We zien dat er een aantal kinderen vaak te laat op school komen. Dat is vervelend omdat we op tijd met onze lessen
willen beginnen. In onze administratie houden we bij hoe vaak uw kind te laat op school komt. Wanneer we zien dat
het te laat komen vaker voorkomt, nemen we contact met u op.
Regels
De afgelopen weken stond er elke keer een nieuwe regel centraal. En het helpt! We zijn er trots op en blij mee. Zo
helpt gedag zeggen voor een fijne start van de dag en het lopen in de school, in plaats van rennen, zorgt voor rust.
Super om te zien en te ervaren!
Hoofdluisvrij
Gelukkig hebben we bij de hoofdluiscontrole geen ongenode gasten gevonden!
Activiteitencommissie vraagt nieuwe ouders
Gezocht: twee enthousiaste ouders om de activiteitencommissie te versterken (waarvan één klassenouder van groep
1/2). Bent u nieuwsgierig wat dit inhoudt of heeft u hier wel oren naar, dan kunt u contact op nemen met Shanne
Kreunen of één van de andere leden van de activiteitencommissie.
Afscheid juf Roos
Afgelopen dinsdag heeft groep 3/4 afscheid genomen van juf Roos. In haar missen de kinderen en missen wij als
team een lieve en zorgzame juf en collega. We wensen haar weer veel succes toe op haar andere school en gaan
haar vast en zeker nog tegenkomen!
Na de herfstvakantie is juf Talitha op maandag en dinsdag in groep 3/4 de vaste invalleerkracht. We zijn met elkaar in
overleg tot wanneer dit gaat lukken. Wat we nu wel weten is dat juf Charell na de voorjaarsvakantie weer start in
groep 3/4.
Overblijven op school
Via de groepsapp van Parro is er een oproep gedaan in elke groep om te helpen met overblijven. Fijn dat er goed op
gereageerd wordt. Daar zijn we blij mee.
Nieuwsbrief Spel en Sport
Bij deze nieuwsbrief vindt u de bijlage ‘nieuwsbrief Spel en Sport’.
Tot slot wensen we u een hele fijne herfstvakantie.
Hartelijke groet namens het team,
Bertine Folmer
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