
 

 
 
 
Beste lezer, 
 
Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Nog twee weken en dan 
begint de zomervakantie. Een tijd om in een drukke wereld even tot rust 
te komen. We associëren rusten of uitrusten misschien met moe zijn. Moe 
van een jaar hard werken op school, moe van alle indrukken die via 
(sociale) media bij ons binnen komen. God heeft ons niet voor niets een 
dag gegeven waarop we uit mogen rusten van ons werk en ons op Hem 
mogen richten. Hij gaf ons zelf het voorbeeld door op de zevende dag te 
rusten van al Zijn werk. Niet omdat Hij moe was, maar omdat Zijn werk af 
was. Voor ons als leerkrachten is het werk voor dit jaar ook even af. We 
zijn trots op onze leerlingen, op hun inspanningen en werk dit schooljaar, 
op hun resultaten. En we wensen hen een periode van verdiende rust toe 
omdat hun werk voor nu echt even klaar is.  

 
U geeft rust 
In mijn ziel 
U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel 

De aarde kent uw grote kracht. 
Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 
En ook de zee, zo woest en diep 
wordt stil voor U, die alles schiep. 

Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 
Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,  
ook als de twijfel groter lijkt.                                  
De berg, zo groot en hoog voor mij 
verdwijnt in zee, de weg is vrij. 

Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust.Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.  
De storm herkent nog steeds zijn naam.                    
U geeft rust in mijn ziel.  
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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 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: 
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Nieuwe collega 
Graag stellen wij u voor aan juf Margriet. Zij wordt volgend schooljaar de nieuwe juf van groep 6.  
 
Hallo allemaal , mijn naam is Margriet de Kock-Bragt en in het nieuwe schooljaar hoop ik als leerkracht op ‘de 
Burcht’ aan de slag te gaan! Ik ga u/jullie in het volgende schooljaar vast beter leren kennen, maar hier alvast wat 
informatie zodat jullie een beetje meer weten over die ‘nieuwe juf’  Ik ben 31 jaar, getrouwd met Martin en 
moeder van een zoontje van drie en een dochter van anderhalf jaar oud. We wonen met ons gezin in Bruchem. 
Momenteel werk ik als leerkracht in Veen, maar na de zomervakantie kom ik dus werken aan jullie kant van de 
Maas! Ik heb er in ieder geval veel zin in en kijk er naar uit om als juf in Aalst aan de slag te gaan. Tot na de 
vakantie! 
 
Groet, Margriet de Kock 

 
 
 
 
 
 
Diploma juf Carola 
Op 16 juni heeft juf Carola haar diploma ontvangen voor de IB-
opleiding. Een hele prestatie om haar studie binnen de gestelde tijd 
af te ronden naast haar werkzaamheden op onze school. Het heeft 
haar heel wat vrije avonden en vakantiedagen gekost. Gelukkig zijn 
haar inspanningen beloond. Proficiat!  

 
 

 

Excursie Rijksmuseum  
Dinsdag 21 juni zijn de leerlingen van groep 5 tot en met 8 naar het Rijksmuseum geweest. Naast het avontuur 
van de busreis was er een leuk en leerzaam programma waarbij de leerlingen ook zelf aan het werk werden gezet. 
 

                 
 
 
Compensatie Schoolreis 
Na overleg met de MR is besloten de extra uren die bij de schoolreis zijn gemaakt niet te compenseren. Er wordt 
geen vrije middag gegeven. De schoolreis was erg gezellig. Via Parro en de verhalen van uw zoon/dochter heeft u 
ongetwijfeld een indruk gekregen.  
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Schoolplein 
De kleuters kunnen al weer enige tijd heerlijk spelen met de buitenkeuken en het speelhuis. Ook de buitenlesplek 
is inmiddels gerealiseerd. In de komende tijd worden de duikelrekken verplaatst waardoor er ruimte ontstaat 
voor een glijbaan. Daarnaast zal de schommel vervangen worden door een nieuw exemplaar. Voor de kleuters 
ongetwijfeld een garantie voor veel speelplezier. 
 

           
 

Wandelvierdaagse 
Deze week wordt de wandelvierdaagse gehouden van dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juli. Onze school is heel ruim 
vertegenwoordigd. Fijn dat het zo leeft! Voor iedereen die meeloopt: succes met de laatste loodjes en veel 
plezier! 
 
Jaarplanning 2022-2023 
In de loop van de laatste schoolweek zal de jaarplanning van 2022-2023 worden gedeeld. De data van de 
studiedagen, gespreksavonden etc. zijn daarin opgenomen. 
 
Vergoeding overblijf 2021-2022 
Wilt u bij de groepsleerkracht van het huidige schooljaar aangeven op hoeveel momenten u hebt geholpen bij het 
overblijven in de schoolpauzes? Zo kunnen we de geboden hulp oplijnen en de toegezegde vergoeding 
daadwerkelijk uitbetalen. 
 
Overblijf volgend schooljaar 
Voor het komende schooljaar zullen de groepsleerkrachten u benaderen met de vraag wie er bereid / in de 
gelegenheid is om te ondersteunen bij de etenspauze en pleinwacht. Het pauze- en pleinwachtrooster voor 2022-
2023 wordt ingepland op basis van de aanwezigheid van personeel. 
 
Schoolfruit 
Voor het komende schooljaar zijn we ingeloot voor het schoolfruit, een project vanuit de EU. In de periode van 5 
september tot 10 februari krijgen we voor 3 schooldagen per leerling een portie fruit. Het doel achter onze 
deelname aan dit project is het stimuleren van gezonde voeding. U blijft overigens vrij in het meegeven van een 
eigen pauzehapje. Het schoolfruit is geen vervanging van de huidige opzet en deelname is niet verplicht. 
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Protocol grensoverschrijdend gedrag 
Bij de vorige nieuwsbrief was het protocol grensoverschrijdend gedrag toegevoegd. Wat verstaan wij onder 
genoemd gedrag waardoor de stappen van het protocol worden doorlopen?  
- gebruik van scheldwoorden/vloeken bij het aanspreken van of spreken over klasgenoten of leerkrachten,  
- schoppen/slaan/spugen en overige gedragingen van dien aard,  
- vernielen van of gooien met spullen,  
- verspreiden van naaktbeelden, 
- het weigeren van een opdracht van de leerkracht 
 
Beslisboom 
Onlangs is de corona- beslisboom van BOinK geactualiseerd. Hoewel we hopen dat de ontwikkelingen meevallen, 
valt niet uit te sluiten dat we te maken krijgen met een nieuwe besmettingsgolf. We hanteren de stappen uit de 
bijgevoegde beslisboom. Mocht de inhoud van de beslisboom wijzigen dan brengen we daarvan weer op de 
hoogte. 
 
Jarigen in juli/augustus 
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! 
 
9 juli Tess Bouman (9)  

10 juli Jenz van der Mooren (9) 

13 juli Femke van der Berg (9) 

15 juli Danine Visser (8) 

19 juli  Fenna Groeneveld (6) 

25 juli   Susanne Bijkerk (13) 

    Joeri Veenhof (9) 

26 juli  Floris Biesheuvel (8) 

30 juli  Owen van der Meij (10) 

31 juli   Faya Bauman (9) 

8 aug Jeftha Groeneveld (5) 

12 aug  Suze Kreunen (8) 

20 aug  Brent van den Berg (11) 

 

Psalm/lied van de week 

maandag 11 juli   gr 3-4: Psalm 103:1 OB 

      gr 5-8: Weerklank 108:1 

maandag 18 juli   gr 3-4: Weerklank 119:4 

      gr 5-8: Weerklank 111:2 

We wensen iedereen die bij onze school betrokken is alvast een heel fijne zomervakantie toe en hopen eenieder 

op maandag 5 september weer welkom te heten op school! 

Hartelijke groeten ook namens de leerkrachten, 

Huig van Duijn, 

Directeur ‘De Burcht’ 
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Bijlagen 

Aan deze nieuwsbrief zijn een aantal bijlagen toegevoegd: 

- een uitnodiging voor de oudercursus positief opvoeden 

- een uitnodiging voor een bijeenkomst rondom seksuele ontwikkeling en internet 

- een informatiebrief over het onderhouden van de leesvaardigheid in de zomervakantie. 

- de beslisboom per 7 juli 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


