
 
  

  Beste ouders/verzorgers, 

  Advent is kijken naar wat komt, 
  hoewel er weinig licht is. 
  Je steekt een kaars aan in de nacht, 
  omdat je iets van God verwacht 
  een wereld waar het licht is. 
 
  Advent is kijken naar wat komt, 
  zoals toen, lang geleden, 
  Er werd een kind van God verwacht, 
  een kind van licht, een kind vol kracht, 
  een kind dat zorgt voor vrede. 
 
  Advent is kijken naar wat komt. 
  Advent ik durven hopen. 
  Het kerstkind is een nieuw begin. 
  We slaan een weg van vrede in. 
  Die moet je verder lopen. 
 
  Advent is kijken naar wat komt 
  Advent is durven dromen. 
I  Is licht zien in de duisternis, 
  geloven dat God met ons is 
  en dat Zijn rijk zal komen. 
 
  Afgelopen zondag ging de eerste adventsweek in. We mogen leven in 
  een tijd van verwachting met het Kerstkind als nieuw begin. 
  Tegelijkertijd is het ook een spannende tijd. Leuk spannend voor de 
  kinderen omdat het bijna Sint / pakjesavond is… Vervelend spannend  

omdat Corona weer een grote rol speelt in het dagelijkse leven. Ook op  
school merken we de gevolgen. Groep 1/2 moest afgelopen week in  
quarantaine en groep 3/4 was een dag thuis door een zieke juf. En toch  
zijn er ook veel fijne dingen; we mogen genieten van de kinderen in  
school, dat het onderwijs doorgaat, van de onverwachte hulp van  
ouders voor school.. en ga zo maar door! 

 
  Geboorte Naomi 
  Stil is ons hart 
  bij dit grote geschenk. 
  Dank aan U, God van al het leven! 
 
  Met deze woorden verwelkomen juf Francisca en Lambert hun jongste 
  dochter Naomi. We feliciteren hen, Jorian, Sarah en Loïs van harte!  
 

Coronamaatregelen na aanleiding van de persconferentie 
We zijn blij dat de basisscholen openblijven. Graag willen we als school  
een zo veilig mogelijke omgeving zijn voor de kinderen én voor de  
leerkrachten. 
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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: 
2 dec  Sint 
23 dec  Middag kerstviering 
24 dec  12 uur Start kerstvakantie 
10 jan  Weer naar school  
 
Psalmrooster: 
6 dec  Weerklank 119 vers 1 
13 dec  Weerklank 131 vers 1 
20 dec  Weerklank 132 vers 1 
10  en  Psalm 33 vers 1  
17 jan.  (onderbouw) 

Weerklank 35 vers 13 
(bovenbouw) 
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Dat vraagt van ons en u weer de nodige kleine aanpassingen.  
Eerst iets over het advies om mondkapjes te dragen in de gangen voor kinderen vanaf groep 6 en alle 
medewerkers. Omdat wij een kleine school zijn en een ruime gang hebben, willen we dit bij een advies laten. Wij 
gaan dit dus niet verplicht stellen. Het mag wel, maar hoeft niet. Als team zullen we in de gang wel een 
mondkapje dragen. Wanneer u op school moet zijn (als overblijfouder of op uitnodiging van de leerkracht), 
vragen wij dit ook van u. 

 
 

Wat wij ook doen is leerlingen door de verschillende ingangen naar binnen en buiten laten gaan. Dit zijn de 
kinderen al gewend. De poort gaat om 8.15 uur open en de kinderen mogen dan naar binnen om direct aan hun 
tafel te gaan zitten. Wilt u er opletten dat u bij de poort afstand houdt? Zo willen we er voor zorgen dat er niet 
teveel kinderen tegelijk naar binnen en in de gangen zijn.  

 
Voor kinderen vanaf groep 6 komen er binnenkort zelftesten beschikbaar, zo is aangekondigd. We weten dat veel 
ouders dat nu al regelmatig doen. Daar zijn we heel blij mee! Testen gebeurt overigens thuis en is de 
verantwoordelijkheid van de ouders. Het advies is om twee maal per week uit voorzorg te testen.  
Het beleid voor verkouden kinderen is aangescherpt: ook bij lichte verkoudheidsklachten blijven kinderen thuis. 
Advies is om een zelftest te doen en bij twijfel toch een afspraak te maken bij de GGD. Dat kan betekenen dat een 
kind 3-4 dagen thuis is, in afwachting van een testafspraak en daarna een uitslag. Maar als dit het verschil kan 
maken tussen wel of geen verdere besmettingen, is het goed om hierin onze verantwoordelijkheid nemen. Wij 
adviseren om voor kinderen een DigiD aan te vragen. Dit zorgt ervoor dat u snellere een testafspraak en u krijgt 
ook sneller een uitslag. 
Verder is het fijn als kinderen alleen naar school komen. Bij jonge kinderen is dit natuurlijk niet mogelijk. Zij 
worden door maximaal één ouder/verzorger naar school gebracht Stuurt u de kinderen niet te vroeg naar school?  
We vertrouwen erop dat u met dit bericht voldoende duidelijkheid heeft over hoe we op school met de 
aangescherpte maatregelen omgaan. 
 
Sinterklaasfeest 
Donderdagmiddag 2 december hoopt de Hoofdpiet op school te komen. Groep 1-4 krijgt een cadeautje. 
Groep 5-8 viert die middag het sinterklaasfeest met surprises. We hopen op een gezellig feest met 
elkaar! 
 
Eindstand spaaractie Kinderboekenweek 
De eindopbrengst van de actie tijdens de Kinderboekenweek is bekend. In totaal hebben de kinderen 
€882,10 opgehaald. Een ontzettend mooi bedrag! 90% hiervan is voor stichting Red een kind. 10% van 
het bedrag is voor nieuwe boeken op onze school. Juf Jindhy en Juf Willemieke zullen hier binnenkort 
nieuwe boeken van aanschaffen. Deze komen in de schoolbibliotheek. 
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Gezocht: luizenouders! 
Wij zijn op zoek naar luizenmoeders- of vaders die na elke schoolvakantie op woensdagochtend mee 
willen helpen met de luizencontrole bij alle kinderen. Een e-mail naar juf Willemieke 
(w.vanderslik@school-deburcht.nl) of een Parro berichtje ontvangen we graag. 
Tegelijkertijd maken we ook graag ons lijstje van huidige luizenouders compleet. Stuurt u een berichtje  
naar juf Willemieke als u in oktober niet gevraagd bent voor de luizencontrole, maar dit eerder wel altijd      
deed? 
 
Kerstviering 
Door de huidige maatregelen rondom Corona is het verstandig om de kerstviering van de woensdagavond 
(avondlockdown) te verplaatsen naar donderdagmiddag 23 december. In de ochtend is er dan school. Om 
12 uur gaan de kinderen naar huis zodat ze in feestkleding naar de kerk kunnen komen. We beginnen de 
viering om 13.30 uur. Vanaf 13.20 uur is de kerk open. Om half 3 sluiten we de viering en de schooldag af 
in de kerk. U kunt dan, wanneer u dat wilt, uw kind bij de kerk ophalen. 
We kijken er naar uit om samen met de kinderen het kerstfeest te vieren. Er mogen hierbij geen ouders 
worden uitgenodigd. We vinden het ontzettend jammer dat dit niet mag. Via kerkdienstgemist.nl is de 
viering voor u als ouder wel te volgen. Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind in beeld komt tijdens deze 
viering, dan is dat goed voor ons om te weten. Wilt u dit dan aan ons doorgeven? 
 
De kerstvakantie begint op 24 december om 12 uur.  
 
Hartelijke groet namens het team en alvast goede Kerstdagen, fijne kerstvakantie en jaarwisseling 
toegewenst, 
Bertine Folmer 
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