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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: 
10-02: rapporten mee 
13-02: rapportgesprekken 
15-02: juffendag 
17-02: vrij ivm studiedag 
27-02: vrij ivm studiedag 
01-03: luizencontrole 
08-03: biddag 
27-03: studiemiddag (lln vrij vanaf 12.00) 
30-03: volgende nieuwsbrief 
 

 

 

 
 
Een hartelijke groet namens het team van school de Burcht, 
 
Huig van Duijn 
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Juffendag                                                                                     
Op woensdag 15 februari organiseren wij op school de 
jaarlijkse juffendag ter ere van de verjaardagen van de juffen. 
De dag zal in het teken staan van het thema ‘beroepen’, maar 
verder blijft de inhoud natuurlijk een verrassing. De kinderen 
mogen die dag verkleed naar school komen. Via Parro wordt u 
nog nader geïnformeerd.  
 
 
Studiemomenten                                              
Op vrijdag 17 februari geven wij een vervolg aan een ingezet 
coachingstraject. Onder leiding van Pauline van der Mik gaan 
wij middels gespreksrondes en werkvormen aan de slag met 
teamontwikkeling. 
 
Op maandag 27 februari staat er nog een studiedag voor het 
team gepland. Juf Carola licht graag toe wat er inhoudelijk op 
het programma staat. Maar wat doen de leerkrachten 
eigenlijk op deze dag? Daar wil ik u graag in meenemen. Deze 
studiedag zullen wij beginnen door als team de Cito-
resultaten van de groepen te bekijken. Wat is de gemiddelde 
score van elke groep bij rekenen, spelling, begrijpend lezen en 
technisch lezen? Hoe hebben de groepen de toetsen gemaakt 
in vergelijking met vorig jaar? Welke lesaanpak heeft de 
leerkracht in de klas aangeboden dat de kinderen gegroeid 
zijn? En kunnen we deze aanpak meenemen in klassen waar 
kinderen ondanks alle lessen helaas achteruit zijn gegaan. De 
leerkrachten wisselen hun ervaringen uit en denken met 
elkaar mee.   
 
Vervolgens vinden de groepsbesprekingen plaats. Tijdens de 
groepsbespreking ga ik als IB-er met de leerkrachten van de 
groep in gesprek om te kijken hoe de kinderen de Cito's en de 
gewone toetsen van de methode gemaakt hebben en denken 
wij na hoe de lesaanpak er de komende periode uit gaat zien. 
De kleuters maken geen toetsen, maar de leerkrachten 
observeren de verschillende doelen rondom taal, rekenen en 
motoriek. Over die ontwikkelingen ga ik met de 
kleuterleerkrachten in gesprek. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Na de groepsbespreking stellen de leerkrachten nieuwe 
groepsplannen op, waarin ze weergeven welke kinderen 
mee kunnen doen met het basisaanbod, welke kinderen 
extra instructie nodig hebben en welke kinderen juist 
behoefte hebben aan uitdaging in hun werk. Ook bespreken 
wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en 
kijken wij wat er nodig is in elke klas, zodat de kinderen op 
een fijne manier met elkaar omgaan en zichzelf kunnen zijn 
in de groep.  
 
De geplande studiemiddag van dinsdag 28 maart dient te 
worden verschoven naar maandagmiddag 27 maart. Dit in 
verband met onvoorziene studieverplichtingen van mijn 
opleiding. Wij gaan die middag aan de slag met het 
schoolplan voor de komende vier jaar. In samenspraak met 
de MR worden de ontwikkeldoelen voor de komende vier 
jaar geformuleerd. 
 
 
Geboortebericht 

Op 12 februari 2023 is onze 
zoon Merijn geboren. 
Gelukkig gaat het erg goed en 
genieten wij van zijn 
aanwezigheid. Via deze weg 
wil ik u, ook namens mijn 
vrouw, bedanken voor de 
felicitaties, cadeautjes en 
zegenwensen.              

                                  

                            
Aanvang schooldag 
Graag brengen wij de aanvang van de schooldag onder de 
aandacht. De eerste bel gaat om 08.20 uur, de 2e om 08.25 
uur. Dat is tevens de start van de lestijd. De laatste tijd 
arriveren veel kinderen na de 2e bel op school en zijn 
daarmee dus eigenlijk te laat. Wij vragen uw steun in het 
tijdig (laten) vertrekken om de ‘te-laat-gevallen’ tot het 
minimale te beperken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Schoolfruit 
Na de voorjaarsvakantie eindigt het programma van het EU-
schoolfruit. Gezonde voeding heeft een positief effect op 
schoolprestaties. Dat willen wij graag stimuleren. Daarom 
gaan wij 2 vaste groente- en fruitdagen (donderdag en 
vrijdag) hanteren. Wij gaan daarvoor een fruitleverancier uit 
de regio benaderen voor directe levering aan school. 
Uiteraard staat het u vrij om op deze dagen zelf nog extra 
groente of fruit mee te geven. Op de overige schooldagen 
geven wij de voorkeur aan het meegeven van een gezonde 
pauzesnack, maar wie zoet is kan natuurlijk ook wel eens wat 
lekkers krijgen. 
 
 
Wijzigingen formatie 
In de samenstelling van ons team gaat een wijziging 
plaatsvinden. Juf Willemieke komt terug op onze school. 
Voortschrijdend inzicht van haar kant en wederzijdse 
afstemming over de beleving van eerdere ontwikkelingen 
hebben geresulteerd in deze beslissing. Ze gaat per 1 februari 
weer fulltime aan de slag in groep 3/4. Op maandag en 
dinsdag zal juf Jefira lesgeven aan de leerlingen van groep 4. 
Juf Marloes zal zich na de voorjaarsvakantie richten op de 
leerlingen van groep 7. De wijze waarop dat wordt 
vormgegeven zal aan betreffende ouders nader worden 
gecommuniceerd. 

 
 
Pannenkoekendag 
Op 17 maart a.s. doet onze school mee aan de nationale 
pannenkoekendag. Iedere leerling mag die dag 1 persoon 
uitnodigen die een lekkere pannenkoek heeft verdiend: een 
mooie kans om opa, oma of een andere relatie in het zonnetje 
te zetten. Wilt u een bijdrage leveren door mee te bakken? 
Via de activiteitencommissie maken wij graag gebruik van 
helpende handen. Nadere info volgt via Parro. 
 
 
 
Zendingsgeld                                                                          
Graag bieden wij u de mogelijkheid om middels onderstaand 
betaalverzoek/QR-code zendingsgeld te geven. Het geld is 
bestemd voor onze sponsorkinderen van Woord en Daad. 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=2RpolS
HtQQGQRPf5TpbgIg  
 

                      
                      
 

                                  

 

 
Even voorstellen     
                                                              
Sinds 09 januari is juf José de Kloe bij ons op school 
werkzaam. Hieronder stelt zij zich kort aan u voor: 
 
Mijn naam is José de Kloe, ik ben 32 jaar en woon in 
Gameren, samen met mijn man Bart en onze twee zoontjes 
Lars en Sven. In mijn vrije tijd speel ik hoorn bij 
muziekvereniging Pr. Juliana-Concordia, wandel ik graag en 
geef ik leiding aan de jeugdclub van onze kerk. 

De afgelopen tien jaar werkte ik op Het Baken in 
Werkendam, al die jaren bij de kleuters.  

Inmiddels zitten de eerste weken erop, het is een fijne start 
geweest. Ik kijk er naar uit om samen met juf Charell les te 
gaan geven aan de kleuters op CBS De Burcht! 

                                             ----- 

Juf Jennieke is als stagiair al 
enige tijd een vertrouwd 
gezicht in groep 3/4. Ze gaat 
haar stage vervolgen in groep 
1/2. Graag stelt ook zij zich 
aan u voor: 
 
Ik ben Jennieke Mans, 19 jaar 
oud. Samen met mijn ouders, 
broertjes en zusjes woon ik in 
Brakel.  

Vorig jaar heb ik de opleiding onderwijsassistent met 
succes afgerond. Dit jaar ben ik begonnen met de pabo 
op de Driestar in Gouda. Vanaf de zomervakantie heb 
ik met veel plezier stagegelopen in groep 3/4.  

Naast werkzaam zijn op de basisschool, ga ik er ook 
graag op uit met familie en vrienden. Je kan me vaak 
vinden in de keuken. Daar maak ik graag lekkere 
gerechten, maar ik eet ze nog liever op:) 

Ik kijk er naar uit om samen met leerlingen een fijne en 
leerzame tijd te beleven. 
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Onze jarigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijlage 

 
- Tegemoetkoming kosten zwemles 
- Buitenschools aanbod Spel& 
- Leescoördinator: maak van lezen een feestje 

 
 
Psalmrooster 

06-02 gr 3-4: ps 100:1 
gr 5-8: ps 93:1 

13-02 gr 3-4: ps 100:4 
gr 5-8: ps 100 :4 

28-02 gr 3-4: ps 98:1 
gr 5-8: ps 108:1 

06-03 gr 3-4: ps 98:1 
gr 5-8: ps 108:1 

13-03 gr 3-4: ps 105:5 
gr 5-8: ps 118:12 

20-03 gr 3-4: ps 105:5 
gr 5-8: ps 118:12 

27-03 gr 3-4: wk 155:1 
gr 5-8: wk 178 

 

 

 

 


