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De jarigen van juli 

Agenda 

Jaargang 24 nr. 3 

Juli 2017 

3 juli: afscheidsavond 8b 
4 juli: afscheidsavond 8a.  
 
Vakantie: 
Middag voor vakantie vrij: 7 juli 
 
Eerste schooldag 21 augustus 
 
Veel ouders vinden het leuk om binnen te komen om het nieuwe lokaal en de plek van 
hun kind even te zien. Prima, wat ons betreft. Ouders met kinderen op de dislocatie en 
in andere klassen moeten zich opsplitsen in tweeën. Dat gaat natuurlijk niet. Improvise-
ren dus: de een wat vroeger brengen en de ander iets later? Eerst de hoofd– en daarna 
de dislocatie. 
Uiteindelijk willen we wel rond 9 uur echt beginnen. 

01 Jette Bekker 2a 
02 Sem Ravensbergen  2b 
05 Naomi Hogewoning 0 
06 Emma Spaanderman  7a 
07  Viënna Molenaar  2b 
09 Daan de Wit  2a 
09 Stijn de Wit  2b 
10 Mariëlle van Elten  7b 
11 Saar van Duijvenvoorde  4b 
13 Chloë v.d. Meij  4b 
14 Peter Jongeneel  2a 
14 Rian van Brussel  5a 
14 Chiel Haver  6b 
15 Mette Verdoes  2a 
19 Luuk Ravensbergen  6b 
20 Tess v.d. Plas  4a 
20 Tessa Maagdelijn  5b 
21 Roos v.d. Meij  4b 
21 Bram Russchenberg  4b 
21 Linn Calis  8a 
23 Iefke Kuijt  3b 
23 Anouk Jongeneel  4a 
25 Lina v.d. Plas  8a 
25 Marijn Imthorn  8b 
26 Elena v.d. Eijkel  0 
27 Robin van Leeuwen  0 
28 Ilvy Stein  5b 
30 Job van Nieuwkoop  5a 

Er ligt een druk schooljaar achter de rug. 
Een jaar met enorm veel activiteiten en 
veranderingen. Sommige gewoon prak-
tisch op het plein of in het gebouw. An-
deren liggen op het gebied van welke 
lessen er gegeven worden en hoe ze 
gegeven worden. 
Zo hebben bijvoorbeeld de kinderen van 
de groepen 5 en 6 voor het eerst ook 
Engels gekregen. Maar ook zijn de kin-
deren op de hoofdlocatie structureel 
met de tablets in aanraking gekomen en 
de bedoeling is om er nog een 30 tal 
extra aan te schaffen zodat er nog effici-
ënter mee gewerkt kan worden. Voor 
komend schooljaar zullen de gewijzigde 
lestijden in de onderbouw even wennen 
zijn. 
Hoe dan ook, als team mogen we dank-
baar terugkijken op een druk maar suc-
cesvol jaar in het besef dat we daarbij de 
leiding mochten ervaren van onze algoe-
de Heer in de hemel. 
 
 
Want de Here is de bron van alle wijs-
heid. 
 
Spreuken 2: 6 

Einde schooljaar 
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Bedankt! 

Deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar wil 
ik benutten om een ieder die dit jaar, op welke 
wijze dan ook, ons geholpen heeft van harte te 
bedanken. 
Op de kans af om mensen te vergeten hieron-
der een rijtje, om u een indruk te geven hoe-
veel er dat zijn: 
bestuursleden 
ouderraadsleden 
MR-leden 
begeleiders schoolreisjes en kamp 
rijders schoolreisjes en excursies 
organisatie verkeersexamen 
organisatie kunstroute 
schoonmaakmoeders 
begeleiding en rijders sportdag 
Predikanten 
iedereen die ik vergeten ben 
 
Met zo’n grote groep vrijwilligers om je heen 
als team, is het erg prettig werken en we zijn u 
daar oprecht dankbaar voor. 

Vrijdag, 7 juli is de laatste 
schooldag. De kinderen 
hebben dan ‘s middags vrij. 
De rapporten worden zoals 
ook vorig jaar iets eerder 
(dinsdag) mee naar huis gege-

ven. De gedachte hierachter is dat u wat meer 
tijd en gelegenheid heeft om bij vragen en/of 
opmerkingen contact op te nemen met de leer-
kracht van uw kind.  
De groepen 1 en 2 starten met een volledig 
vernieuwd rapport dat de komende jaren uitge-
breid wordt naar de overige klassen. 
Dit jaar krijgen de groepen 1 en 2 nog één rap-
port aan het eind van het schooljaar. Volgend 
schooljaar wordt dit uitgebreid naar 2 rappor-
ten 

Laatste schooldag 

Voor de nieuwkomers onder u een waarschu-
wing. 
 
Begin september wordt in Valkenburg al een 
paar honderd jaar de paardenmarkt gevierd. De 
woensdag van de paardenmarkt (13 september) 
zijn de kinderen vrij en op de donderdag (14 
september) wordt in schoolverband de traditi-
onele optocht gelopen door alle kinderen die 
Valkenburg rijk is. Die tocht is ‘s morgens om 
9.30 uur en de kinderen worden ca. 9 uur op 
school verwacht. Na de optocht zijn de kin-
deren die dag verder vrij. De kinderen lopen 
verkleed mee volgens een thema. Vandaar dat u 
hierboven kunt lezen hoe uw kind verkleed 
moet zijn. 
Er is een kermis en er worden vaak leuke spe-
len gedaan. Verder is er een soort braderieach-
tige markt.  Veel meer kan ik in dit verband niet 
zeggen over de paardenmarkt zonder daarbij de 
kans te lopen op zeer gevoelige tenen te trap-
pen. 
Advies: Loop eens gezellig rond en verbaas u. 
Dat doe ik ook altijd elk jaar en steeds moet ik 
dan aan dat kleine Gallische dorpje denken van 
Asterix en Obelix. Aan het eind van het boek, 
als er een feest gevierd wordt. 

Paardenmarkt 

Optocht 

Het thema van dit jaar is: kinder tv 
programma’s 

 

01              De Biba boerderij 

1a 2a           Smurfen 

1b 2b          Pipi Langkous 

1c2c  Freek in het wild 

3  Sprookjesboom 

4  Wickie de Viking 

5  Sponge Bob 

6  Heel Holland bakt 

7  Checkpoint 

8  Sesamstraat 



Aan het eind van het jaar zien we graag dat 
alle luizentassen mee naar huis gaan om daar 
schoongemaakt te worden. Uiteraard blijven 
ze eigendom van de school. 
De eerste dag na de vakantie kunnen de kin-
deren hem dan weer mee naar school ne-
men. 
Indien beschikbaar kunt u er een nieuwe 
foto in doen. Bij voorbaat hartelijk dank. 
Let op: u kunt de LiceSafe op 30 graden was-
sen. Eerst even binnenstebuiten keren ter 
bescherming van de print en het naamvakje. 
De LiceSafe wordt alleen gewassen wanneer 
deze vies is geworden. Uitdrukkelijk niet om 
luizen en/of neten te doden. 
Dus niet vies - niet wassen. 
Uit de enquête bleek dat de helft er niet de 
zin van inzag. Deze kinderen kunnen hun 
luizenzak inleveren bij hun leerkracht. 

Luizentassen 
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Uit de enquête die we onlangs hielden blijkt dat veruit 
de meeste ouders aangeven dat hun kind zich veilig 
voelt op school. Een primaire vereiste voor een kind 
om zich goed te kunnen ontwikkelen. Het lijkt gelukkig 
mee te vallen wat het pesten betreft bij ons op school, 
maar we gaan hier niet stellen dat het bij ons op 
school niet voorkomt. Juist omdat het vaak zo geniepig 
gebeurt kan het niet anders dan dat wij als team het 
ook wel eens niet doorhebben. Gelukkig komt een 
slachtoffer het meestal zelf melden bij de leerkracht 
maar helaas is dit niet altijd het geval. Vaak is er dan 
nog geen sprake van pesten maar spreken wij van een 
plagerijtje. Toch besteedt een leerkracht er altijd aan-
dacht aan omdat plagen makkelijk kan ontaarden in 
pesten. (Fase 1)  
(Pesten: meestal met meerderen tegen één, sterkere 
tegen zwakkere, langere tijd achter elkaar). 
In de meeste gevallen houdt plagen direct op als een 
leerkracht er aandacht aan besteed heeft. Zeker als er 
concrete vervolgstappen afgesproken worden. 
(Fase 2) Toch lukt het heel af en toe niet om zoiets 
direct te stoppen. In zulke gevallen word ik als direc-
teur er al vrij snel bij betrokken. Dit komt veel minder 
vaak voor dan u wellicht denkt, ca. 5 keer op jaarbasis, 
en dat op 400 kinderen! 
Er volgen altijd tamelijk lange gesprekken met betrok-
kenen, gepesten en degene die van pesten beschuldigd 
worden. Vaak worden ze ook met elkaar geconfron-
teerd.) Vrijwel nooit wordt er over straf gesproken 
maar over wat er gebeurd is, wat er fout ging en hoe 
we dat alsnog weer goed kunnen krijgen. In mijn agen-
da maak ik notities voor de volgende weken en ga ik 
vaak wekelijks even vragen of het probleem echt opge-
lost is. (Alles wordt nog intern afgehandeld met de 
gedachte: overal gebeurt wel eens iets) 
(Fase 3) Soms, echt heel soms, blijkt een dergelijk ge-
sprek niet afdoende en volgen er meer gesprekken. 
Het eerstvolgende gesprek (feitelijk het tweede) is 
anders van toon en er worden goede afspraken ge-
maakt en straffen aangekondigd. (Ook dit handel ik 
eigenlijk meestal intern af, afhankelijk van mijn oordeel 
hoe ernstig de voorvallen zijn en hoe kinderen erop 
reageren). Ouders horen dat hun kind bij mij geweest 
is en worden geïnformeerd wat er aan de hand was. 
(Fase 4) Lukt het dan nog niet om vervelend gedrag te 
stoppen dan worden de gesprekken echt dwingend en 
vervelend en worden ouders er vanzelfsprekend bij 
betrokken. 
De ervaring leert dat dit echt heel weinig voorkomt en 
dat het probleem dan meestal wel opgelost is. 
Echt heel zelden lopen we tegen familieruzies aan die 
zich op kindniveau ook manifesteren. Dit kunnen wij 
ook niet oplossen, zo leert de praktijk. 

Pesten 

Direct na de vakantie komen er nog meer 
nieuwe kinderen die in het dorp komen wo-
nen op onze school. 
Zij komen niet allemaal bij de kleuters binnen 
maar in de wat hogere klassen. 
Het gaat hierbij om:  
 
We heten deze kinderen van harte welkom 
en hopen dat ze snel aansluiting vinden in de 
groep waarin ze geplaatst zijn. 
 

Olivier Jochemsen  groep 6a 

Josefiene Jochemsen  groep 4a 

Eleanora Micheil  groep 6b 

Jonathan Micheil  groep 4a 

Enly van Duijn   groep 4b 

Anna Sofia Corsel  groep 3b 

Nieuw op school 
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0-groep? 
Vroeger was het zo dat kleuters die na 1 oktober vier jaar werden (en dus 
na die datum op school begonnen) automatisch in het nieuwe schooljaar 
weer in groep 1 terechtkwamen. Dit vanwege hun jonge leeftijd en om te 
waarborgen dat deze kinderen minstens twee volledige schooljaren in 
groep 1/2 doorbrachten. 
Deze 1 oktobergrens mag nu echter niet meer worden gehanteerd. De 
leerlingen moeten nu beoordeeld worden op hun cognitieve en sociaal-
emotionele ontwikkeling, op basis van door de school opgestelde criteria. 
Als een leerling groep 1 moet overdoen, dan moet de school aantonen op 
basis van welke criteria de leerling niet voldoet aan de overgangsnormen. 
(De tekst hierboven is letterlijk overgenomen van de site www.ouders-
5010.nl, zie hiernaast) 
 
Onze tekst 
Er bestaat soms verwarring over het begrip 0-groep. Eigenlijk 
is dit ook geen juiste benaming en voor de wet bestaat hij ook niet omdat 
volgens de wet een kind in 8 jaar tijd de basisschool moet kunnen doorlo-
pen. Daaruit vloeit automatisch voort dat er slechts groepen 1 tot en met 
8 zijn. 
Maar we wonen in Nederland: daar gaan de dingen nog wel eens anders 
dan in de wet vermeld staat. (Daar kunt u vast zelf wel voorbeelden van 
bedenken.) Het overgrote deel van de basisscholen werkt met een jaar-
klassensysteem. Bovendien laten vrijwel alle scholen kinderen toe als ze 4 
zijn. Deze twee gegevens zorgen ervoor dat je als school niet kunt voldoen 
aan de eis dat alle kinderen in 8 jaar de basisschool doorlopen. Sommige 
kinderen kleuteren net aan 2 jaar, sommige kleuteren bijna 3 jaar. Dit komt 
omdat er een moment is dat je als school moet beslissen welke kinderen 
wel naar groep 3 gaan en welke niet. Vroeger werd daar vrij rigoureus de 
datum 1 oktober voor gebruikt. Voor 1 oktober geboren: wel naar de 
“grote school”, na 1 oktober: nog een jaartje langer kleuteren. Alle kin-
deren doorliepen op die manier in 6 jaar de “grote school”, als ze niet ble-
ven zitten.  
Al jaren geleden zijn die twee scholen in elkaar geschoven en is de wet 
zoals hierboven vermeld staat. Door het hanteren van het jaarklassensys-
teem moeten we toch op enig moment de groepen 3 indelen. In grote lijn 
wordt daar nog steeds 30 september voor aangehouden. Maar al jaren 
kijken we heel kritisch naar alle kinderen die ruim daarvoor en daarna ge-
boren zijn. Met testen en observaties willen we een zo goed mogelijke 
inschatting maken welke kinderen wel en welke (nog) niet naar drie kun-
nen.  
Terug naar de 0-groep. Eigenlijk bestaat die niet. Kinderen van voor 30 
september zitten administratief in groep één. Kinderen van na 30 septem-
ber zitten kleuteren waarschijnlijk langer en zitten dus administratief in 
groep 0, die eigenlijk ook een 1 is. 
Nederland he? 
Alternatief is: kinderen per groep toelaten en niet als ze 4 zijn. Dus in au-
gustus tegelijk met een hele groep 1 beginnen. 
Dat willen we ook niet dus lossen we het zo op in Nederland. 

5010 

Heel veel onderwerpen die 
samenhang hebben met on-
derwijs, worden  behandeld 
op een website van Ouders 

en Co. 

De tekst hieronder is door 
hen aangeleverd. Ik heb zelf 
even rondgekeken en ze be-
handelen inderdaad een he-
leboel thema’s in begrijpelij-

ke taal. 

 

5010, de landelijke informa-
tie- en adviesdienst voor ou-
ders over onderwijs 
 
Ouders met vragen over onder-
wijs (zoals overgaan en zittenblij-
ven, het schoolreisje, school-
kamp, groepsgrootte, pesten, de 
ouderbijdrage, leerplicht, mede-
zeggenschap en alle overige on-
derwijsvragen) kunnen terecht bij 
de landelijke informatie- en ad-
viesdienst 5010, voor ouders 
over onderwijs.  De 5010-
medewerkers zijn elke schooldag 
tussen 10.00 en 15.00 uur be-
reikbaar via het telefoonnummer 
0800 5010 (gratis nummer). Ou-
ders kunnen hun vraag tevens 
per mail stellen, en ontvangen 
binnen drie schooldagen ant-
woord. Ga naar www.ouders-
5010.nl en stel uw vraag over 

onderwijs.  

OUDERS & COO is de landelijke 
ouderorganisatie voor christelijk 

en oecumenisch onderwijs. 
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Doubleren 

Een aantal ouders geeft aan niet goed te weten wat de criteria zijn om een kind te laten doubleren. 
Dit kan komen omdat deze ouders kinderen hebben die altijd netjes overgaan. In onze vorige enquête kwam dit 
ook al uit de bus. Vandaar dat we daar een stuk in de nieuwsbrief gewijd hebben en deze tekst ook op de website 
geplaatst hebben. Hieronder een herhaling daarvan. 
 
Jaarlijks blijven er slechts een paar kinderen zitten. Wij vinden het onwenselijk en onmogelijk om exacte richtlijnen 
te beschrijven in welk geval een kind een klas over moet doen. Dat ligt bij ieder kind weer anders, en kan met een 
groot aantal diverse redenen te maken hebben. Bij een poging om dat toch concreet aan te geven komen we te-
recht in lijstjes van een bepaald aantal onvoldoendes voor bepaalde vakken, op het rapport en beschrijvingen van 
tekortkomingen op het sociaal emotionele en allerlei andere gebieden in diverse gradaties. 
Wel is er in het algemeen heel goed iets over te zeggen. 
Wij zien doubleren als een soort  “noodgreep” als we tot de conclusie komen, dat allerlei extra hulp die al gebo-
den is, toch nog te weinig tot onvoldoende effect heeft.  
In een dergelijk geval kunnen we dan in overleg met de ouders het besluit nemen om een kind een klas een jaar 
over te laten doen. Uiteraard proberen we als school, in het overleg met ouders, zo goed mogelijk duidelijk te 
maken op welke gronden dit besluit genomen is. 
Het Leerling Volg Systeem (LVS) van de school speelt een belangrijke rol bij een dergelijke beslissing. Bij doublures 
vertonen leerlingen vaak grote achterstanden in een of meer onderdelen van het onderwijsprogramma. In het LVS 
worden toetsen afgenomen die het niveau van de leerling aangeven. Bij meerdere vakgebieden die onder het ge-
wenste niveau worden gescoord, kan worden overwogen om de leerling te laten doubleren. 
Doel van het zittenblijven is dat het kind daarna de basisschool gewoon kan afmaken. Of anders gezegd. Double-
ren moet (naar verwachting) zin hebben! Het kind werkt verder op het ontwikkelingsniveau waarop het zich dan 
bevindt.  
Het komt ook voor dat we de afspraak maken dat een kind voor een bepaald vak met een aangepast programma 
gaat werken. Het haalt dan op dat gebied niet het eindniveau van de basisschool.  
 
Kleuters 
Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 werd vroeger gekeken naar de ge-
boortedatum. Viel die datum voor 1 oktober dan kon de leerling wel naar 
groep 3. Viel de verjaardag na 1 oktober dan moest de leerling nog een heel 
jaar lang naar de kleuterafdeling. Nu geldt die datum niet meer als criterium. 
Het besluit om niet naar groep 3 te gaan wordt gebaseerd op onderwijsinhou-
delijke gronden. Verder speelt de administratie die de leerkracht heeft bijge-
houden ook een rol. Deze houdt de ontwikkeling van een kind bij en consta-
teert dat van onvoldoende vorderingen sprake is. 
Daarover wordt dan gecommuniceerd met de ouders, zodat een mogelijke 
"doublure" reeds is besproken. 
Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 wordt onder andere gekeken naar 
de volgende ontwikkelingsgebieden: zelfstandigheid, weerbaarheid, werkhou-
ding, fijne motoriek, resultaten van de gemaakte werkjes, concentratie en de 
kwaliteit tijdens de kringactiviteiten en het werken, de omgang met andere kinderen, het spelgedrag, het niveau 
van het werken met ontwikkelingsmateriaal (puzzels, taal- en rekenspelletjes etc.) , de kwaliteit van het omgaan 
met letters- en cijfersymbolen.  

Deze ontwikkelingsgebieden en de informatie uit het LVS, dat ook voor kleuters in groep 2 van toepassing is, dra-

gen bij aan de uiteindelijke beslissing. Ook vindt er bij twijfelgevallen overleg plaats tussen de leerkrachten van 

groep 2 en groep 3 en samen nemen we de beslissing wat voor de leerling het beste is.    



Een paar klassen beginnen een kwartiertje 

eerder. Dik gedrukt. 

Die klassen ruilen na een half jaar om met 

hun parallelklas. 

Ook moet u bij dit schema even rekening 
houden als u uw kind ophaalt, bijvoorbeeld 
tussen de middag. Het is mogelijk dat het 
dan nog van de gymnastiek terug moet ko-

men. 

Even rekening mee houden 
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Vakantierooster 2017 - 2018 

Maandag    Woensdag 

09.15-10.00 groep 3B  08.45-09.30 groep 6A 
10.00-10.45 groep 3A  09.30-10.15 groep 7B 
10.45-11.30 groep 4A  10.15-11.00 groep 4B 

11.30-12.15 groep 4B  11.00-11.45 groep 5B 

13.15-14.00 groep 8A  11.45-12.30 groep 5A 
14.00-14.45 groep 7A 

14.45-15.30 groep 6B 

 

Donderdag   Vrijdag 

08.30-09.15 groep 6B  08.30-09.15 groep 7B 
09.15-10.00 groep 7A  09.15-10.00 groep 8B 
10.00-10.45 groep 3B  10.00-10.45 groep 5A 
10.45-11.30 groep 3A  10.45-11.30 groep 5B 

11.30-12.15 groep 4A  11.30-12.15 groep 6A 

Gymrooster eerste halfjaar 

 

Paardenmarkt 13-09-2017 t/m 14-09-2017  

Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017 

Kerstvakantie 25-12-2017 t/m 05-01-2018 

Voorjaarsvakantie 26-02-2018 t/m 02-03-2018 

Paasvakantie 30-03-2018 t/m 02-04-2018 

Koningsdag 27-04-2018  Sluit aan op meivakantie. 

Meivakantie 30-04-2018 t/m 11-05-2018 

Hemelvaart   Valt in meivakantie 

Pinksteren 21-05-2018    

Zomervakantie 16-07-2018 t/m 24-08-2018 

Opmerkingen: 

Middag voor de Kerstvakantie vrij!   22 december 2017 

Middag voor de zomervakantie vrij!  13 juli 2018 

Vrijdagmiddagen voor de andere vakanties:  Continurooster, groepen 5 t/m 8 tot 14.00 uur 

Studiedag, kinderen vrij   vrijdag 23 februari 2018 = vrijdag voor de voorjaarsvakantie 
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Over “Overblijven”  

Over “Overblijven” 1 

Het schooljaar loopt ten einde en enkele TSO-ouders nemen 
afscheid van “het overblijven”. Dus… ben ik op zoek naar 
nieuwe overblijfouders voor alle overblijfdagen van de week. 
Wilt u 1 keer in de vier- of acht weken komen helpen kunt u 

dat melden bij ondergetekende. 

 

Donderdag 6 juli  is de  laatste overblijfdag van dit schooljaar. 

Het is traditie geworden om op deze dag  kroketten en frikadellen te eten. Belangrijk:  

In verband met de beschikbare ruimte kunnen alleen de kinderen die wekelijks vast overblijven en 
de kinderen van de TSO-ouders hieraan meedoen. Er is deze dag vanwege het grote aantal 
“vaste” kinderen geen plaats voor incidenteel overblijven. Alleen in het uiterste 
noodgeval kunt u uw kind aanmelden. Geef dit dan ook nog even telefonisch door 

aan de TSO coördinator.  

1. Meldt uw kind in ieder geval voor woensdag 5 juli aan, dit i.v.m. het inkopen van eten en drin-

ken. 

Het eten en drinken op donderdag 6 juli is gratis maar het overblijven wordt door “Mijn TSO” 

berekend. 

 

Over “Overblijven” 2 

In het nieuwe schooljaar begint de TSO later op de ochtend (kwart over 12). Er zijn geen half 
uurtjes meer nodig. Er zal ook gelijk worden begonnen met eten, niet meer eerst een ½ uur spe-
len. We zullen de richtlijnen voor het overblijven aanpassen en u toesturen. Ik hoop dat u e.e.a. 
met uw kind wil bespreken in de vakantie zodat ze alvast een beetje weten wat ze kunnen ver-

wachten. 

 

Huidige groep 5 gaat in het nieuwe schooljaar naar het Duyfrak. Het ligt in onze bedoeling de kin-
deren (in het nieuwe schooljaar dus groep 6) die dan bij ons overblijven tot de herfstvakantie te 
begeleiden van- en naar school. Waarbij ik er vooralsnog vanuit ga dat ik voldoende ouders heb 

om de TSO te ondersteunen. Dus…. Geef u op als TSO-ouder! 

 

Ik wens u alvast een fantastische vakantie. Hartelijke groet,  

Sandra van Delft, TSO coördinator. 

Tel: 0714075647 / 0630534704 

E-mail: s.vandelft@cbsdeburcht.nl 



Er is weer veel gebeurd waarvan het 
als ouder leuk is om te weten. Van 
heel veel van die activiteiten staat een 
aantal foto’s op de site maar vooral op 
Isy. 
 

Website 

Bezoek onze eigen website. 
cbsdeburcht.nl 
E-mail: 
info@cbsdeburcht.nl 

Geboren 

Zoveel liefde in dit kind verweven 

Zoveel geluk aan ons gegeven 

Zoveel blijdschap om een mensje zo klein 

Zo veel moois om God dankbaar voor te zijn. 

 

De familie Roijers werd op 2 juni uitge-
breid met een zoontje en broertje die zij 

de naam  

Jesper 

meegaven. 

 

Wij feliciteren vader, moeder en zusjes van 

harte met hun nieuwe ”schat”. 

Volgens diverse sites is dat namelijk de be-

tekenis van Jesper. 
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Gevonden 

Er zijn op beide locaties nogal wat 
gevonden voorwerpen, waaronder 
een heleboel sleutels. Je vraagt je af 
waarom daar helemaal niemand 

om komt.. 

Tot aan de vakantie heeft u nog 
even de tijd om te komen kijken of 
er iets van u of uw kind bij zit. Na 
de vakantie houden we dan grote 

schoonmaak. 

M.a.w. dan gooien we alles weg. 


