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Onze tijden zijn in Gods hand
Het nieuwe schooljaar is inmiddels enkele weken oud. De
vakantieperiode lijkt weer ver achter ons te liggen. De realiteit van
de dag bepaalt (alweer) de inhoud van onze agenda’s.
Vol goede moed zijn we gestart aan het nieuwe schooljaar. In de
afgelopen schooljaren zijn er veel onvoorziene dingen gebeurt. Ook
nu weten we niet wat het schooljaar ons gaat brengen.
Maar we weten wel dit: alles ligt in Gods handen: ‘voor alles is er
een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de
hemel’ (Prediker 3:1). Ook dit jaar mogen we er, in dat vertrouwen,
met elkaar de schouders onder zetten.
Wat gaat het jaar ons brengen? Naast fijne gebeurtenissen
ongetwijfeld ook verdriet. Naast prachtige cijfers voor toetsen
ongetwijfeld ook mindere resultaten. Naast…, vul zelf maar in.
‘Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe
te voegen, niet ervan af te doen..’ (Prediker 1:14a).
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
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Onze nieuwsbrief verschijnt aan het
einde van de maand en wordt
verstrekt aan alle ouders/verzorgers
van onze leerlingen. De brief kunt u
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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.’

Ook dit schooljaar!
Een hartelijke groet namens het team van school de Burcht,
Huig van Duijn

“Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd
voor elk voornemen onder de hemel”

Belangrijke data:
4-10: opening KBW
5-10: studiedag SCOB (vrije dag)
13-10: afsluiting KBW
20-10: volgende nieuwsbrief
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Ouder- en jeugdsteunpunt
Op 15 september is de
www.ouderjeugdsteunpuntdemeierij.nl gelanceerd.
Op deze website vinden ouders en jeugdigen
duidelijke informatie over passend onderwijs. Deze
info is door het ministerie samen met ouders en
andere partners opgesteld.

Gi-ga-groen! Kinderboekenweek
Op 4 oktober gaat de Kinderboekenweek van start.
Op school zullen we daar natuurlijk aandacht aan
besteden. Het belang van lezen kan immers niet
vaak genoeg benadrukt worden. Wat doen wij?
- 4 oktober opening in de hal
- een dierenknuffel meenemen op 4 oktober
- Geld inzamelen voor Red een Kind (10% van de
opbrengst voor aanschaf nieuwe schoolboeken)
- illustratiewedstrijd groep 1-4
- voorleeswedstrijd groep 5-8
- leesalarm: dagelijkse 7 min stillezen
- leeshoekje in de hal van de school
- verzamelen zwerfafval
- 13 oktober afsluiting en prijsuitreiking (iedereen in
groen gekleed)
We zijn nog op zoek naar groene
aankleedmaterialen om op school leeshoekjes te
creëren in het thema ‘gi-ga-groen!’ Bent u in het
bezit van (kunst)grasmatjes, groene kleden, tentjes
en dergelijke en wilt u deze uitlenen? We maken er
dankbaar gebruik van. U kunt daarvoor contact
opnemen met juf Jefira of juf Ellen.
In de bijlage vindt u een overzicht van activiteiten
die door bibliotheek Rivierenland worden
georganiseerd. Van harte aanbevolen!
Actie Schoenendoos
Op 19 oktober krijgen de leerlingen een brief voor
genoemde actie. De gevulde en versierde
schoenendozen kunnen tot uiterlijk 2 november op
school worden ingeleverd.

Dankdagviering
Het thema van de dankdagviering 2022 is ‘Wie
dank jij?’ naar aanleiding van 1 Koningen 17. Net
als de profeet Elia hebben ook wij te maken met
onzekere tijden: coronacrisis, lerarentekort, oorlog
in Europa. En ondanks alle onzekerheden was/is
er één ding zeker: God zorgt! Daarom willen we op
de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid (2
november) God danken dat Hij voor ons zorgde.
De dienst begint om 11.30 uur in de witte kerk in
Aalst en duurt tot ca 12.30 uur. De leerlingen van
groep 1-2 zijn in principe niet aanwezig bij de
dienst. Ouders die hun kind toch graag
meenemen, kunnen dat zelf bij de juffen van groep
1-2 aangeven. Zij mogen hun kind dan eerder van
school halen. Het is dan wel de bedoeling dat de
leerling bij de ouders blijft zitten.
Tijdens de viering zal er 1 collecte zijn waarvan de
opbrengst bestemd is voor onze 3
sponsorkinderen.
Pilot Schoolorkest
Dit schooljaar is een schoolorkest-pilot van start
gegaan. In samenwerking met muziekvereniging
Prins Hendrik verzorgt juf Gera tot aan de
herfstvakantie op maandagmorgen een aantal
kennismakingslessen voor de leerlingen van de
groepen 5 t/m 8. Als ze het leuk vinden kunnen ze
zich aanmelden voor het schoolorkest. Op
woensdagmiddag zal het orkest onder leiding van
juf Gera en met medewerking van Prins Hendrik
repeteren in de school. Een inschrijvingsformulier
zal nog volgen.

Nieuwe stagiaire
Donderdag 22 september is Jennieke Mans gestart
met haar PABO-stage op onze school. Ze is
eerstejaarsstudent en is op donderdag en
vrijdag(morgen) aanwezig. Jennieke start in groep
3-4 en zal in de loop van het jaar ook in de groepen
1-2 en 7 komen. We wensen haar veel succes en
hopen dat de ervaringen op onze school een
positieve bijdrage leveren aan haar keuze voor het
basisonderwijs.

Beslisboom
In de bijlage de meest actuele versie van de
beslisboom met betrekking tot
die passen bij corona. Deze beslisboom hanteren
wij op dit moment op school. Als er een nieuwe
versie gepubliceerd wordt, stellen we u daarvan op
de hoogte.
Psalmrooster
26 sep

Overblijfhulp
Dit jaar is het overblijven anders ingericht dan
voorheen. In principe blijft de leerkracht tijdens de
eetpauze bij de kinderen in de klas. De collega’s
van groep 1-2 zijn hierop de uitzondering. Iedere
groepsleerkracht mag zelf bepalen of zij daarnaast
een hulpouder wil vragen om toch over te blijven.
Fijn om te merken dat er hulp is aangeboden. Door
de stijgende kosten en de genoemde wijziging,
zullen we vanaf dit schooljaar helaas af gaan zien
van een vrijwilligersbijdrage. De aangeboden hulp
wordt desondanks nog steeds bijzonder
gewaardeerd!
Zwangerschapsverlof juf Marloes
De eerste weken van dit schooljaar staat juf
Marloes voor verschillende groepen zodat de
groepsleerkrachten gelegenheid hebben voor
administratieve- en schooltaken. Vanaf 10 oktober
gaat zij met zwangerschapsverlof. We wensen haar
een goed verlof toe en hopen dat de geboorte van
hun kindje voorspoedig mag verlopen.
Zending
Graag herinneren we u nog aan onze spaaractie
voor de sponsorkinderen die we via Stichting
Woord en Daad ondersteunen. Iedere
maandagmorgen mogen de kinderen geld
meenemen voor de zending.

3 okt
10 okt
17 okt

gr 3-4: ps 42:1
gr 5-8: ps 22:1 (wk)
gr 3-4: ps 42:1
gr 5-8: ps 22:1 (wk)
gr 3-4: ps 46:6
gr 5-8: ps 27:7
gr 3-4: wk 356:1
gr 5-8: ps 27:7

Onze jarigen - september t/m medio oktober
12 sept Vince Burke (10)
Thijs Groeneveld (10)
15 sept Lois Groeneveld (7)
18 sept Xana Vos (4)
Lukas van Wendel de Joode (9)
24 sept Milan Vos (8)
28 sept Julia Maas (10)
5 okt
Jesslynn van Driel (5)
8 okt
Morris van Aalst (10)
14 okt
Josephine Biesheuvel (12)
19 okt
Tess Bauman (7)

We wensen hen Gods zegen toe in hun
nieuwe levensjaar!

Nieuw meubilair
In de afgelopen weken hebben we een groot deel
van het nieuwe meubilair ontvangen. Hier een
kleine impressie. Als al het meubilair geleverd en
geplaatst is, kunt u zeker een uitnodiging
verwachten om een en ander ‘in het echt’ te komen
bewonderen!

Bijlagen:

-

Naschools aanbod Spel &

-

Activiteiten Kinderboekenweek Bibliotheek Rivierenland

-

Spel- en praatgroep KIES

-

Beslisboom corona gerelateerde klachten BOinK

-

Flyer week van de opvoeding (Buurtzorg Jong)

