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Beste lezer,

Bezoekadres:
Oranjestraat 1a
5308 JW Aalst
Contact:
T | 0418 671666
@ | info@school-deburcht.nl
W | www.school-deburcht.nl
Onze nieuwsbrief verschijnt aan het
einde van de 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 mei
Schoolreis
26-27 mei Vrij ivm Hemelvaartsdag
6 jun
2e Pinksterdag, lln. vrij
7 jun
Studiedag, lln. vrij
21 jun
Excursie Rijksmuseum
(5-8)
24 jun
Volgende nieuwsbrief

Psalmrooster
23-05
3-4: Lied 72:6 Weerklank
5-8: Psalm 98:1 OB
30-05

3-8: Lied 192:1
Weerklank

13-06

3-4: Lied 84:6 Weerklank
5-8: Lied 91:1 Weerklank

Zoals al eerder is bericht heb ik na de meivakantie het stokje
overgenomen van Bertine. Een van de taken is het opstellen van de
maandelijkse nieuwsbrief. Hier volgt mijn eerste bijdrage. Daarbij kan en
mag ik in een traditie staan. Ondanks alle veranderingen en voor mij
nieuwe verantwoordelijkheden, mag ik hier beginnen met iets wat we al
eeuwen met elkaar kunnen vieren. We mogen in de komende weken
‘gewoon’ weer met elkaar stilstaan bij Hemelvaart en Pinksteren. Een
feest van nabijheid. De Geest wil mensen raken, bezielen, vernieuwen en
corrigeren. Na de verheerlijking van Jezus volgt Pinksteren: hoop op
andere tijden, hoop op een nieuwe toekomst.

Nieuwsbrief 7

mei 2022

Personeel
Vrijdag 13 april namen we afscheid van juf Bertine en juf Francisca. De aanwezige leerlingen en leerkrachten
ontvingen de juffen, ieder apart, in de hal van de school. Iedere leerling overhandigde een prachtige bloem
waardoor ze met een flink boeket de school verlieten. Ook kregen de juffen een mooie schoolfoto en een cadeau
als blijk van waardering voor hun inzet. We willen juf Bertine en juf Francisca bedanken voor de afgelopen tijd en
wensen hen veel succes en zegen in de nabije toekomst.

Studiedag
Dinsdag 7 juni zijn de leerlingen vrij in verband met een studiedag. De leerkrachten volgen een nascholing voor
Expliciete Directe Instructie (EDI). Dit wordt de laatste bijeenkomst van het huidige schooljaar. Vanuit Edux zijn
we begeleid om het optimale uit de lessen en de leerlingen te halen. EDI helpt daarbij: het zet aan tot het
formuleren van een doel dat helder omschrijft wat leerlingen aan het eind van de les weten en kunnen.
Door het lesdoel met leerlingen te delen, worden ze actief betrokken bij wat ze gaan leren.

Uitslag Eindtoets
Afgelopen week kregen we de uitslag van de IEP Eindtoets binnen: een score boven het landelijk gemiddelde. U
zult vast begrijpen dat we heel trots zijn op de leerlingen van groep 8.

Schoolmarkt
Via Parro hebt u al wat mooie beelden van de viering van Koningsdag voorbij zien komen. Na een leuke opening
werden er spelletjes gespeeld en werd de markt gehouden. De opbrengst van de markt was bestemd voor het
schoolplein. Uiteindelijk is het prachtige bedrag van €2.634,80 opgehaald. Hartelijk dank voor uw inzet en
bijdrage.
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Schoolreisje
We kijken uit naar de schoolreis op dinsdag 24 mei! Voor de kleutergroep zal de geplande terugkomsttijd rond
14.35 uur vallen. Voor de overige groepen is dat gepland op 17.00 uur. De schooldag duurt dus iets langer dan
normaliter. Als dit tot onderwijstijd gerekend kan worden, zal later dit jaar compensatie gegeven worden.
Daarover zult u nog bericht ontvangen. Maandag 23 mei worden de reguliere lestijden gehanteerd, gezien de
korte termijn dus dit bericht en de schoolreis.
Gastlessen fotografie
In de week van 16 tot 20 mei zijn er gastlessen fotografie gegeven. De leerlingen maakten kennis met kadering en
standpunten. En wat is het verschil tussen een scherpe en een onscherpe foto? Hoe maak je een foto eigenlijk
duidelijk en scherp? Welke beeldaspecten zijn bij fotografie belangrijk? Dus als u in de toekomst audiovisuele
ondersteuning nodig hebt: ga zeker te raden bij uw zoon/dochter.

Zendingsgeld
Graag brengen we het zendingsgeld via deze weg (weer) onder uw aandacht. Iedere maandag zamelen we in de
klas geld in dat bestemd is voor de sponsorkinderen. In de klas staat daarvoor een zendingspotje. Van harte
aanbevolen, met elkaar kunnen we toch een klein beetje verschil maken.
Overblijf 2022-2023
In het lopende schooljaar hebben veel ouders een bijdrage geleverd aan het overblijven op school. Daardoor
konden we zo goed als mogelijk recht doen aan de pauzeregeling voor leerkrachten. Volgend schooljaar blijft dat
streven staan. Daarnáást streven we naar een eenduidig overblijfrooster: een gestructureerde situatie met voor
de leerlingen ‘vaste’ gezichten. Daarom wil ik u het onderstaande vragen:
Bent u volgend schooljaar in de gelegenheid om op vaste momenten in de week/maand, voor de duur van het
schooljaar, als overblijfouder aanwezig te zijn? Dat zouden wij bijzonder op prijs stellen! Wilt u dan een bericht
sturen naar ondergetekende?
Voor degenen die dit schooljaar bereid zijn geweest om een aantal dagen over te blijven: veel dank en waardering
voor de inzet.
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Schoolfoto
Vorige week is de schoolfotograaf langs geweest. Vandaag hebben de leerlingen een code met bijbehorende
instructie ontvangen. Daarin wordt uitgelegd hoe het bestellen van de foto’s in zijn werk gaat. School speelt daar
verder geen rol in.
Protocol grensoverschrijdend gedrag
Aan het begin van het schooljaar heeft u een document ontvangen met daarin afspraken over sociale veiligheid
op school. Die afspraken zijn gebaseerd op de inhoud van de Kanjertraining. In aanvulling op de inhoud van dat
document gaan we vanaf aanstaande maandag het protocol grensoverschrijdend gedrag hanteren. Deze is als
bijlage aan de Nieuwsbrief-mail toegevoegd.
Jarigen in mei/juni
De volgende leerlingen hopen in de komende weken hun verjaardag te vieren. Wij wensen jullie een fijne dag,
Gods zegen en een gezond nieuw jaar toe!
22 mei
8 juni
17 juni
23 juni

Renske Hak
Lara Kreunen
Luc van Hemert
Lieke van der Meijden
Sil van Steenbergen

Hartelijke groeten ook namens de leerkrachten,
Huig van Duijn,
Directeur ‘De Burcht’

4

