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Beste ouders/verzorgers,
Ik wens jou
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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:
24 januari
MR vergadering
31 januari
Identiteitscommissie
18 februari Rapporten mee
21 en
22 februari Rapportgesprekken
28 februari Start voorjaarsvakantie
7 maart
Weer naar school
Psalmrooster:
Groep 3/4:
24 januari
Psalm 33 vers 1
7 februari
Weerklank 40: 3
14 februari Weerklank 40: 3
21 februari Psalm 43 vers 3
Groep 5 – 8:
24 januari
7 februari
14 februari
21 februari

Psalm 40 vers 8
Psalm 46 vers 6
Psalm 56 vers 5
Psalm 56 vers 5

Ik wens jou een dak boven je hoofd.
Dat je huis een thuis mag zijn,
je tafel vol met brood.
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht.
Dat de liefde van je leven op je wacht.
Ik wens jou genoeg om door te gaan.
Dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan.
Ik wens jou -volle dagen toe –
en vrije tijd met kinderen om je heen,
tot aan het eind.
Ik wens jou vrede toe om wie je bent.
Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent.
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft.
In elk van de seizoenen dat je leeft.
Een muur voor de wind en een vuur voor de kou,
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou.
Ik bescherm je voor de wind
en vindt voor jou een schuilplaats.
In de nacht maak Ik een vuur,
want dan word jij niet bang.
In het donker loop Ik naast je, als een trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.
Ik wens jou van Trinity
We zijn alweer aan het einde van de tweede schoolweek van het
nieuwe jaar! Dat het bijzonder is om de kinderen weer welkom te
mogen heten hebben we in de afgelopen periode extra mogen ervaren.
Zorgen om de gezondheid van kinderen, zorgen om de gezondheid van
ouders, zorgen om de gevolgen van Corona maken het leven soms extra
ingewikkeld. Daarom starten we deze nieuwsbrief graag met het hierboven uitgeschreven lied.
Gestart
Na de kerstvakantie is juf Evelien gestart in groep 3/4: op de woensdag.
Meester Wim is op maandag en dinsdag in groep 5/6 te vinden. Het is
erg fijn om hen weer in ons midden te kunnen verwelkomen!
Cito-toetsen en rapportgesprekken
In deze maand en in de maand februari worden er door de kinderen een
aantal Cito-toetsen gemaakt. De resultaten hiervan vindt u straks terug
bij het rapport. Voor de rapportgesprekken ontvangt u weer een
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uitnodiging via Parro. U kunt zich dan weer inschrijven op een voor u handig moment. De manier waarop we
de gesprekken kunnen voeren, is nu nog niet duidelijk (online of echt op school). U hoort dit bij de uitnodiging.
Overblijfouders gezocht
We zijn op zoek naar overblijfouders voor elke groep. Heeft u bepaalde dagen of data dat u ons kunt helpen?
Dan horen we dat heel erg graag. U kunt dit aangeven via de e-mail naar mij of via een Parro- berichtje naar de
leerkracht. Alle kleine beetjes helpen. We horen het graag!
EDI
EDI is de afkorting voor Expliciete Directe Instructie. Het team van de Burcht volgt, onder begeleiding van een
deskundige, een scholing op het gebied van EDI. De eerste scholingsmiddag zit er op, de tweede vindt in maart
plaats. Wat we tijdens deze scholing leren, brengen we direct in de praktijk. Om dit laatste nog beter te
kunnen doen, vinden er klassenbezoeken plaats waarbij gekeken wordt naar de manier waarop er instructie
gegeven wordt.
EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is om de leerstof
succesvol aan te leren aan alle leerlingen:

Hartelijke groet namens het team op de Burcht,
Bertine Folmer
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