
 
  

    Beste ouders/verzorgers, 

Wat een stormen raasden er over ons land…  
Tegelijkertijd kunnen we ‘s morgens vroeg ook weer de vogels horen!  
Wat is dat fijn. In deze tijd stormt het niet alleen buiten, maar soms ook  
binnen. Op school en thuis. De besmettingen onder kinderen en  
leerkrachten vragen veel van u als ouders en veel van school.  
Nog steeds proberen we bij ziekte van leerkrachten, het zo goed 
mogelijk op te lossen. Soms lukt dit, vaak ook niet. Voor de kinderen is  
dit echt niet fijn. We hopen en bidden dat er weer meer rust mag  
komen!  
 
Na de voorjaarsvakantie is het biddag. Eén van de themaliederen is  
uit Op Toonhoogte: 
 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn Beschermer, die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
 
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd, bewaart heel mijn leven, 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U Heer! 
 
Afscheid 
Juf Francisca heeft besloten om na haar verlof, haar werk op De Burcht 
niet voort te zetten. Dat vinden wij natuurlijk erg jammer.  
Dit besluit was niet zomaar genomen en na lang nadenken, weegt het  
goed willen zorgen voor haar gezin het zwaarst. Uiteraard 
hopen we in de verdere toekomst weer een beroep op haar te mogen  
doen. Vanaf deze plaats bedanken we Francisca dan ook voor alles wat 
ze  voor de kinderen van De Burcht heeft kunnen doen! Ook op school  
zullen we nog officieel afscheid van haar nemen. 
 
Voor een kleine periode heeft ook meester Wim zich ingezet voor onze 
school. Het is bijzonder dat we steeds weer op hem mogen rekenen.  
Ook vanaf deze plaats is het goed om hem hiervoor te bedanken. 
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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: 
28 febr. t/m 4 maart   voorjaarsvakantie 
7 maart    start lessen  
     Wonderlijk gemaakt 
9 maart    Biddag 
     Studiemiddag team 
17 maart    Studiedag 
     Kinderen vrij 
23 maart    Juffendag 
25 maart    Volgende nieuws- 
     Brief 
 
Psalmrooster: 
Groep 3/4: 
7 maart Psalm 48 vers 6  
14 maart Weerklanken 62 vers 4 
21 maart Weerklanken 67 vers 3 
 
Groep 5 – 8: 
7 maart Weerklanken 65 vers 1 
14 maart Weerklanken 65 vers 1 
21 maart Weerklanken 68 vers 8 
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Groep 3/4 en 5/6 
   Juf José gaat op de woensdag niet terugkeren in groep 3/4. Het is beter voor haar herstel om zich uitsluitend 
   te richten op het begeleiden van de individuele leerlingen.  

We zijn erg blij dat we juf Talitha bereid hebben gevonden om op de woensdag op De Burcht te blijven!  
Groep 3/4 heeft dan op maandag en dinsdag juf Jefira, op woensdag juf Talitha en op donderdag, vrijdag juf  
Charell. De afgelopen weken is juf Charell al een aantal keren in groep 3/4 geweest. Na de voorjaarsvakantie is ze 
 hier weer wekelijks te vinden. 
 In de vorige nieuwsbrief stond het al: juf Evelien gaat na de voorjaarsvakantie starten in groep 5/6. 
 

Bakkerij of school?  
Wat rook het heerlijk vanmorgen in school! Op de tafels van de 
kinderen lagen stapels koeken en/of appelflappen. Met heel veel 
man (of vrouw)kracht is dit mogelijk gemaakt. En uiteraard door 
Boon’s supermarkt. Het leek vanmorgen weer een stukje ‘vroeger’: 
ouders die bewapend met tassen hun kinderen kwamen helpen met 
het vervoer van al dit lekkers!  
De opbrengst van deze verkoop is voor ons schoolplein. In de 
voorjaarsvakantie begint Marcel (onze hovenier) al met het plein; er 
zal dan een eerste aanzet gedaan worden. We zijn reuze benieuwd! 

 
 
 
 

Trots 
En er gebeurde nog meer! Vorige week gingen de rapporten mee. En deze week vonden de rapportgesprekken 
plaats. We kijken terug op goede gesprekken. En wat zijn we trots op de kinderen; ze hebben superhard gewerkt! 
 
Biddag 
Op woensdag 9 maart is het biddag. Het thema is deze keer ‘blijven bidden’.  Het verhaal van Daniël staat hierbij 
centraal. We gaan deze dag met groep 3 tot en met 8 naar de kerk. Dominee Domburg komt de dagopening in 
groep 1/2 verzorgen. We starten in de kerk om half 12. De viering is te volgen via kerkdienstgemist.nl. Wanneer u 
als ouder of belangstellende deze viering bij wilt wonen, bent u welkom in de kerk. Alleen de basisregels (zoals bij  
klachten Corona thuisblijven), zijn dan van belang. 
De verwachting is dat de viering tussen 12.15 en 12.30 uur afgelopen is. Wanneer u uw kind ophaalt bij de kerk, 
wilt u dan rekening houden met deze tijd? De kinderen van groep 1/2 kunnen om half 1 op school opgehaald 
worden. Juf Willemieke zal bij de kinderen blijven totdat u er bent. 
 
Studiedag en juffendag 
In de agenda staan deze twee zaken benoemd. Op de studiedag zijn de kinderen vrij. Op de juffendag wordt er 
een feestje gevierd. Nadere informatie ontvangt u nog. 
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Wonderlijk gemaakt 
Na de vakantie gaan we, net zoals in het vorige schooljaar, in alle groepen enkele lessen aanbieden uit de 
methode ‘Wonderlijk Gemaakt’. Deze lessen beogen een gezonde seksuele vorming. Het gaat onder andere om  
de ontwikkeling van het zelfbeeld, het aanleren van sociale normen (wat doe je wel en wat niet), het werken aan  
weerbaarheid (ja- en nee- zeggen) en er is aandacht voor relaties, liefde en trouw.  
Wanneer u geen ouderfolder van Wonderlijk gemaakt heeft en u zou dit toch willen lezen, dan kunt u dat  
aangeven via de e-mail: b.folmer@school-deburcht.nl 
 
MR 
In de medezeggenschapsraad hebben we nieuwe leden mogen verwelkomen! Frances Grandia en Caroline van  
Boggelen hebben inmiddels al aan een aantal MR-vergaderingen deelgenomen. Fijn dat zij het stokje van Martijn 
van Duren en Ellen Vernooij overgenomen hebben! De laatste twee ouders bedanken we ook hier voor hun  
jarenlange inzet voor de school. Charell Verhoeks en Carola Demper vertegenwoordigen het team in de MR. 
 
Schoolfotograaf 
Op donderdag 12 mei komt de schoolfotograaf op school. Er worden dan portret- en groepsfoto’s gemaakt. 
 
Kanjertraining 
Voortaan zullen we u regelmatig informeren over de lessen uit de Kanjertraining. In kern 8 ging het vooral over 
motor en benzinepomp. Wat steeds terugkomt is hoe we elkaar kunnen vertrouwen. In de bijlage bij deze 
nieuwsbrief vindt u een info- en doeblad. Dit kunt u samen met uw kind doen! Op deze manier merken de 
kinderen dat we als school en als gezin één lijn trekken. Van harte aanbevolen dus.  

Motor en benzinepomp 
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Berichtgeving 
  

Bijdrage van Gerlinde Bax, Jeugdverpleegkundige GGD Gelderland-Zuid  
 

   De ontwikkeling van het zicht van je kind gaat door tot hij/zij ongeveer tien jaar is. Als je kind niet goed kan zien, 
zegt je kind dat soms zelf. Het kan ook naar voren komen bij het oogonderzoek  door de jeugdgezondheidszorg. 
Ook kan het dat de leerkracht, of jij als ouder, merkt aan het gedrag van je kind dat hij/zij niet goed ziet.  

 
Hoe weet je of je kind slecht ziet? 
Er zijn tekenen waaraan je kunt zien dat je kind problemen heeft met de ogen. Bijvoorbeeld als je kind; 

• dingen altijd heel dichtbij houdt om ernaar te kijken 
• je kind klaagt over hoofdpijn 
• kleuren anders lijkt te zien dan anderen 
• niet lang achter elkaar met kleine voorwerpen kan spelen  
• veel struikelt, terwijl je kind voorzichtig genoeg doet 
• af en toe scheel kijkt 
• letters of woorden overslaat 
• presteert onder het niveau dat hoort bij zijn of haar leeftijd 

 
Beeldschermen en de ontwikkeling van de ogen                                                                
Om je kind gezond te laten opgroeien is het belangrijk dat je kind veel buiten speelt.  En dat je kind niet te veel 
tijd achter elkaar voor een beeldscherm zit. Oogartsen wijzen op het gevaar van bijziendheid! Daarom geven zij 
het volgende advies: kijk na 20 minuten beeldschermtijd altijd minstens 20 seconden in de verte. En speel elke 
dag minstens 2 uur buiten of sport. Door deze 20-20-2 regel verklein je de kans op bijziendheid.  
 
Groei! 
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van 
kinderen met onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je aan via onze website: 
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/groei/  

 
Gerlinde Bax.   gbax@ggdgelderlandzuid.nl   Tel. 06 53295899 

 
Tot slot 
Graag wensen we iedereen een fijne voorjaarsvakantie toe! 

 

  
 
Hartelijke groet namens het team, 
Bertine Folmer 


