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Ik kan het zelf..!? 

 
 
Wellicht herkent u bovenstaande uitspraak? Een kind dat aangeeft ‘ikke 
zelf doen’ of als het wat ouder is ‘dat kan ik zelf wel’. Mooi toch, zo’n blijk 
van zelfstandigheid? Toch hebben wij ook momenten nodig dat wij het juist 
niet zelf kunnen. Daarom deel ik graag onderstaand gedicht met u: 
 
Genade is een moeilijk woord 
ik heb het al zo vaak gehoord 
en nog landt het niet in mijn hart.. 
is dat een mens niet eigen? 
Ik lees ervan, ik weet ervan 
en ik begrijp het nu en dan 
maar dan raak ik toch weer verward 
en kan ik enkel zwijgen 

Ik kies nog vaak mijn eigen weg 
van zelf doen, zonder overleg 
Van poeha en van schone schijn 
om toch maar goed genoeg te zijn 
Want mensen hier zoals U ziet 
die tonen uw genade niet 
die wegen en die meten maar 
om mensen weg te zetten 

zo kijk ik steeds naar wat niet ging 
en mis ik de verwondering 
over uw Goddelijk gebaar 
ik blijk niet op te letten 
U wéét dat ik dat zelf niet kan 
dat is het wonder er ook van 
vol liefde prikt u daar doorheen 
en dat is nou genade 
 
 
(Anne Lies Mossel-de Kievit) 
Bron: dagelijkse broodkruimels 
 
 

 

 

 
 
  
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: 
 
29-11:   adviesgeprekken gr 8 
30-11:   demonstratie Mad Science 
02-12    sinterklaas viering 
08-12:   ouderavond groep 7 
19-12:   koekjes bakken  
21-12:   kerstviering 
22-12:   volgende nieuwsbrief 

 

 

 
Een hartelijke groet namens het team van school de Burcht, 
 
Huig van Duijn 
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Studiedag 17-2 
In de planning die eerder dit jaar met u is gedeeld 
stond vrijdag 17 februari 2023 (vrijdag voor de 
voorjaarsvakantie) niet vermeld als studiedag. Via 
deze weg willen wij dat rectificeren. Voor de goede 
orde: maandag 27 februari stond wel correct 
vermeld. Er is geen sprake van verwisseling. 

Luizencontrole 
Via deze weg doen wij een oproep voor 
ondersteuning bij de luizencontrole. Elke woensdag 
na een schoolvakantie vindt er op school - ter 
preventie - een controle plaats. Extra hulp wordt erg 
gewaardeerd én is hard nodig. Aanmelden kan bij 
juf Willemieke. 

Opbrengst Actie Red een Kind / 
Dankdagcollecte 
De actie voor Red een Kind die tijdens de 
Kinderboekenweek centraal stond, heeft het bedrag 
van 285,05 euro opgeleverd.  

Tijdens de dankdagcollecte is het bedrag van 
144,25 euro opgehaald en komt in zijn geheel ten 
goede aan de sponsorkinderen van Woord en 
Daad. 
 
Zendingsgeld 
Na overleg met de IC-commissie zal vanaf heden 
via de maandelijkse nieuwsbrief een mogelijkheid 
worden geboden om middels onderstaand 
betaalverzoek/QR-code zendingsgeld te geven. 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?
id=2RpolSHtQQGQRPf5TpbgIg  
 

                       
 
 
 
 
 

 

 

 
Uitstapjes 
Een rijke leeromgeving omvat veel meer dan het 
lokaal of schoolgebouw. Daarom hebben 
verschillende groepen de afgelopen maand 
educatieve uitstapjes gemaakt. Groep 3/4 en 
groep 5/6 gingen op excursie bij bezoekers-
centrum Heerewaarden. Op het programma 
stonden een klimaatlab en een escapehouse in het 
kader van duurzaam omgaan met onze 
leefomgeving. 
Groep 5/6 ging juist terug in de tijd en bracht een 
bezoek aan de IJzertijd-boerderij in Dongen. 

  

 

 

 

 
Muziekles CCB  
Op 11 november kwam slagwerker Joep Evers 
naar school om de leerlingen van groep 3/4, 7 en 8 
iets te leren over slagwerk en bodypercussie. De  
leerlingen werden daarbij lekker aan het werk 
gezet. 
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Lief en leed 
Op 5 november hebben juf Marloes en haar man 
Jelle weer een prachtige dochter gekregen. Ze 
noemen haar Lieke. 

 

 

 

 

 

 
Studiedag 25-11 
Wat doen leerkrachten nu eigenlijk op een 
studiedag? Een logische vraag als het takenpakket 
van de leraar geen dagelijkse kost voor u is. Vrijdag 
25 november hebben wij ons als team beraden op 
de formatie na de kerstvakantie (u hoort begin 
december de uitkomst), zijn wij begonnen met een 
SWOT-analyse voor het komende schoolplan en is 
er een aanzet gemaakt voor een plan ter 
bevordering van basisvaardigheden. Daarnaast 
hebben leerkrachten de ondersteuningsbehoeften 
van de leerlingen geactualiseerd en toegankelijker 
verwerkt in het leerlingvolgsysteem.  

Psalmrooster 

28 nov gr 3-4: ps 81:12 
gr 5-8: ps 48:6 

5 dec gr 3-4: lofzang van Maria:1 
gr 5-8: wk 119:1 

12 dec gr 3-4: wk 111:1 
gr 5-8: wk 131:1 

19 dec gr 3-4: wk 126:1 
gr 5-8: wk 129:1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

- Naschools aanbod Spel &  

- Mediagebruik GGD 

- Belang van (voor)lezen 

 


