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Dankbaar zijn, makkelijker gezegd dan gedaan? 

 
 
 

De herfstvakantie staat weer voor de deur. Als leerkrachten en 
leerlingen worden wij weer even in de gelegenheid gesteld om 
afstand te nemen, om pauze te nemen. De één zal er naar uitzien, 
de ander is misschien wel blij om op 31 oktober weer naar school te 
mogen. Wij staan op woensdag 2 november samen stil bij de 
dankdag. Kunnen wij dankbaar zijn voor de tijd die achter ons ligt? 
Voor het eten en drinken waar wij toch nog ruimschoots toegang 
toe hebben in vergelijking met zoveel andere mensen? Voor zegen 
over ons werk? Dankbaar zijn in een onrustige tijd, in een wereld 
vol zorgen. Dankbaar zijn als ziekte en zorg het leven tekent. Het 
valt niet mee. 
 
En toch… 
 
Hoe onze omstandigheden ook zijn: God is altijd op ons betrokken. 
Je hoeft niet dankbaar te zijn voor tegenslag en verdriet. Wij mogen 
dankbaar zijn voor de beloften die God, door alle omstandigheden 
heen, heeft gegeven: Zijn liefde en trouw blijft ons steeds bewaren. 

Een hartelijke groet namens het team van school de Burcht, 
 
Huig van Duijn 

 

 

 
 
  
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: 
24-10:   herfstvakantie  
2-11:     luizencontrole 
             dankdagviering 
24-11:   volgende nieuwsbrief 
25-11:   studiedag   
29-11:   adviesgeprekken gr 8 
2-12:     sinterklaasviering 

 

 “Vader, dank U dat wij altijd kunnen danken. U geeft hoop en 
kracht in teleurstelling en zorgen. Dank U dat U ons omringt met 

Uw liefde en trouw” 
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Kinderboekenweek 
Wij kijken terug op een leuke Kinderboekenweek. 
Via Parro bent u geïnformeerd over de activiteiten. 
Op donderdag 13 oktober werd deze gezamenlijk 
afgesloten in de hal van de school. Iedere klas 
leverde een bijdrage met onder andere een liedje, 
een abc of een lapbook. De winnaars van de 
illustratie -en voorleeswedstrijd werden bekend 
gemaakt.  
Gr 1/2: Leah  
Gr 3/4: Mark  
Gr 5/6: Julia  
Gr 7: Charlotte  
Gr 8: Benthe 
 
Hartelijk dank voor het uitlenen van materialen 
en/of de aangeboden hulp bij het versieren van de 
hal. 

Actie Schoenendoos 

In tegenstelling tot de informatie uit de vorige 

nieuwsbrief worden de brieven met betrekking tot 

de actie niet uitgedeeld. Tijdens de 

Kinderboekenweek heeft de actie Red een Kind 

centraal gestaan. Wij begrijpen dat het in deze tijd 

met stijgende kosten lastig is om overal aan mee te 

doen. Wilt u op individuele basis toch een bijdrage 

leveren: een formulier is af te halen op het kantoor 

van meester Huig en juf Everdien. De gevulde 

schoenendoos mag op school worden ingeleverd.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Schoolorkest 
De kennismakingslessen zijn afgerond en de 
mogelijkheid tot aanmelden loopt deze week ten 
einde. Inmiddels is het minimumaantal van 5 
aanmeldingen bereikt en kunnen wij melden dat de 
pilot na de herfstvakantie op de woensdagmiddag 
(per 2-11, tijdstip 13.45 – 15.00 u.) een vervolg zal 
krijgen. Voor de goede orde: er zijn geen kosten 
aan verbonden en lidmaatschap van de 
muziekvereniging is geen noodzakelijke 
vervolgstap. 

Zendingsgeld 
Graag herinneren wij u aan onze spaaractie voor 
de sponsorkinderen die wij via Stichting Woord en 
Daad ondersteunen. In elke klas staat daarom een 
spaarpotje. Op maandagmorgen mogen de 
kinderen geld meenemen bestemd voor deze 
actie. Het is fijn dat wij op deze manier drie 
kinderen de noodzakelijke toegang kunnen geven 
tot onderwijs en medische hulp. 

Dankdagviering 
Graag herinneren wij u aan de dankdagviering op 
woensdag 2 november. Direct aansluitend aan de 
viering zijn de kinderen vrij. De collecte is bestemd 
voor onze sponsorkinderen Trixie en Reymart uit 
de Filippijnen en Hana uit Ethiopië. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Onze jarigen - september t/m medio oktober 
19 okt       Tess Bauman (7) 
22 okt       Mels Klop (10) 
                 Lotte Bauman (12) 
25 okt       Esmee van Wendel de Joode (7) 
29 okt       Sven van ‘t Hart (10) 
1 nov        Bram van Arkel (10) 
7 nov        Luys Ciurariu (12) 
8 nov        Jamie Kolbach (7) 
9 nov        Lievian Quik (6) 
13 nov      Teun Verhoeks (5)  
25 nov      Benthe van Hemert (12) 

 

Wij wensen hen Gods zegen toe in hun nieuwe 
levensjaar! 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 
Psalmrooster 

31 okt gr 3-4: ps 72:11 
gr 5-8: wk 288:1  

7 nov gr 3-4: ps 75:1 
gr 5-8: wk 288:1 

14 okt gr 3-4: ps 79:7 (wk) 
gr 5-8: ps 42:5 

21 okt gr 3-4: wk 81:1 
gr 5-8: ps 42:5 

 

 

Cursus positief opvoeden 
Inmiddels heeft Buurtzorg Jong voldoende 
aanmeldingen om volgend jaar weer een nieuwe 
cursus positief opvoeden te starten. Deze cursus is 
voor ouders die kinderen in de leeftijd van 2-11 
jaar hebben. De data zijn maandag 16-1, 23-1, 30-
1, 6-2 3en 6-3 van 19:30 uur tot 21:30 uur. U kunt 
zich aanmelden bij a.veldhuizen@bzjong.nl en 
s.vandenberg@bzjong.nl 

Een reactie van deelnemers: 
“Dit voorjaar hadden we ons als ouders met enige 
schroom aangemeld voor de Triple P cursus 
georganiseerd door Buurtzorg Jong. In ons gezin 
hebben we een schat van een jongen die echter moeite 
heeft met het reguleren van emoties. Dit gaf de nodige 
spanning bij alle gezinsleden, daarbij kregen we 
onbegrip en vervelende maar goedbedoelde adviezen 
vanuit de nabije omgeving. Als ouders twijfelden wij  of 
de aanpak in de opvoeding wel de juiste is, waarom 
werkt de aanpak bij de één wel en de ander niet.  Wat 
we ook probeerden het hielp niet. 

De cursus staat volledig in het teken van positief 
opvoeden. Negatief gedrag negeren, positief gedrag 
belonen dat is in het kort waar het om draait. Wat een 
geweldige leerzame avonden hebben we in 
groepsverband gehad. De cursus is erg toegankelijk, 
met veel beeldmateriaal, tips en oefeningen om thuis in 
de praktijk te brengen. Het heeft ons en onze kinderen 
zoveel bijgebracht, een ware opluchting al na de eerste 
avond. 

De cursus is voor iedere ouder met (jonge) opgroeiende 
kinderen aan te raden, een geringe tijdsinvestering van 
een aantal avonden gaf ons de controle en de 
gezelligheid in het gezin terug. “  

Lief en leed 
In de afgelopen maand werden wij opgeschrikt 
door zorgen rondom de gezondheid van een 
leerling en een collega. Gelukkig is de situatie van 
juf Carola stabiel. Mels Klop en zijn familie wensen 
wij veel sterkte toe. We hopen en bidden met hen 
om herstel. 

  

Bijlagen: - Naschools aanbod Spel & herfstvakantie/november 

 

mailto:a.veldhuizen@bzjong.nl
mailto:s.vandenberg@bzjong.nl

