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Welkom op school 

04-10 Jasmijn van Eijk 
09-10 Ryan Kettler 

01 Lilly Jozziasse  2a 
01 Jaidy Greebe   8b 
02 Anne-Roos Teunissen 2a 
03 Ronette Kruijer  6b 
03 Morris Wiersma  7a 
04 Willemijn v.d. Plas  8b 
05 Sander Noort  5a 
07 Sam Kuijt   3a 
10 Thomas v.d. Marel  3b 
11 Vienna Ouwehand  2b 
13 Bart Hoek   2b 
15 Mirthe Bekker  6a 
16 Nelia v.d. Marel  4b 
16 Sarah de Jong  5a 
16 Shauna Vierbergen  6a 
17 Romée Flaton  6a 
17 Daniël van Vuren  6b 
18 Bregje Hoekstra  2a 
19 Sara Haver   4a 
21 Elin Boers   6a 
24 Nora v.d. Plas  4a 
24 Jesse Klok   6b 
24 Lisanne Chen  8b 
25 Yenthe Varkevisser  4a 
25 Suzanne Lagendijk  6a 
26 Christopher v.d. Vijver 1c 
27 Dion Flaton   2c 
27 Jayden Freke   4a 
28 Gijs van der Kamp  8a 
29 Jolijn Jongeneel  1b 
29 Bart Koekebakker  1c 
29 Marith Haasnoot  5a 
29 Denise v.d Oever  6a 
29 Lucas Klinkenberg  7b 
31 Nina Kleen   3a 
31 Josefiene Jochemsen  4a 
31 Anouk van Egmond  8b 

Fotograaf 

Lied van de maand 

Wij moeten Gode zingen 

halleluja, 

om alle goede dingen 

hallleluja, 

al zijn wij vreemdelingen 

in schande en in scha, 

Gij zendt uw zegeningen 

halleluja. 

Maandag 2 oktober komt de foto-
graaf op de hooflocatie foto’s ma-
ken van de individuele kinderen en 
de groepsfoto’s. 
Dinsdag 3 oktober komt de foto-
graaf op de dislocatie in het 
Duyfrak foto’s maken van de indi-
viduele kinderen en de groepsfo-
to’s. 
Omdat we over twee locaties ver-
deeld zitten hebben we besloten 
geen foto’s te maken van broertjes 
en zusjes. Dit kostte vorig jaar zo 
veel organisatie en tijd dat we daar 
nu van af zien. 

 

Wilt u toch graag een foto van uw 
kinderen dan wil de fotograaf u 
daar wel de gelegenheid voor bie-
den op twee woensdagmiddagen: 
25 oktober en 1 november. Uiter-
aard kunt u dan ook kinderen 
meebrengen die nog niet bij ons 

op school zitten of die er al af zijn. 

Om hiervoor te kunnen inschrijven 
hebben alle kinderen een brief mee 

naar huis gekregen. 
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De website nieuwe stijl 
verandert de laatste tijd 
niet zo veel. De belang-
rijkste zaken voor het 
hele jaar staan er op en 

zijn snel te vinden. De overige zaken zoals fo-
to’s en mededelingen gaan vrijwel allemaal via 
Isy. Uit reacties van ouders maken we op dat 
men dit over het algemeen een prettig systeem 
vindt. 

Website 

Huiswerk 

Tijdens voorlichtingsavonden krijgen we 
vaak  vragen over wanneer en hoeveel huis-
werk er meegegeven wordt. Dat we voor-
standers zijn van huiswerk zal u bekend zijn 
als u kinderen in de bovenbouw heeft. De 
stof die we willen behandelen wordt te veel 
voor de 5½ uurtjes die we per dag hebben. 
De kinderen leren er zelfstandig plannen en 
studeren van en het is o.i. een goede voor-
bereiding op het voortgezet onderwijs. 
Naar aanleiding van deze vragen hebben we 
intern de zaken 
vorig jaar eens 
op een rijtje 
gezet want het 
mag niet te veel 
worden en er 
moet een op-
bouw in zitten. 
In groep 4 krijgen de kinderen een bordrij 
om te oefenen. Voor een deel is dit huis-
werk. 
In groep 5 komt daar 1x per week huiswerk 
voor een vak wereldoriëntatie bij. 
Groep 6 heeft de bordrij, 1x per week een 
vak wereldoriëntatie en 1x een werkvak 
zoals redactiesommen of cijferen. 
Groep 7 heeft de bordrij, 2x een werkvak 
en 1x een vak wereldoriëntatie om te leren. 
Groep 8 heeft bordrij, 2x een vak wereld-
oriëntatie om te leren en 1 x een werkvak. 
Dit is best veel maar de praktijk leert dat  
het allemaal wel meevalt. Zeker als de kin-
deren in de les goed meedoen. De meeste 
leerstof is namelijk in de les al eens behan-
deld. 

Al die vaders en moeders die ons hebben 
geholpen om de karren voor de optocht 
weer te versieren willen we hier hartelijk 
bedanken. Het zag er zoals vanouds weer 
fantastisch uit. 

Bedankt 

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

Vader- en Moederdag 

Als team hebben 

we afgesproken: 

De komende jaren 
maken de groepen 
1 tot en met 6 in 
ieder geval iets 
voor papa en ma-

ma. 

Voor de groepen 7 
en 8 hebben we 
het vrij gelaten. Als 
de groep het leuk 
vindt en er een leuk idee is loopt u de kans 
toch via school verrast te worden. Zo niet, dan 
is het kind oud en wijs genoeg om zelf iets te 
ondernemen, of niet. Hoe u daar in dat geval 

mee omgaat is aan uzelf. 

De ouderraad heeft nieuwe hesjes gekocht 
voor alle kinderen. Deze kunnen gebruikt wor-
den op de sportdag en bij alle andere gelegen-
heden buiten de school zoals schoolreisjes en 
excursies. 

Schoolshirt 
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Welkom op school 

04-10 Jasmijn van Eijk 
09-10 Ryan Kettler 
 
Eind oktober zitten er 30 kinderen in deze 
groep en daarmee moeten  we hem “vol” 

verklaren. 

Dat betekent voor de kinderen die na okto-
ber geboren zijn dat zij starten op 9 januari 
in een nieuwe groep. 

 

In november zijn jarig: 
07-11 Mia Jonker 
11-11 Iris Kuijt 
16-11 Meesje Oudshoorn 
21-11 Vajèn Griekspoor 
Deze kinderen starten dus in januari. 
 
Daarna komen daar nog bij: 
17-12 Tim Heemskerk 
19-12 Jade Smith 
30-12 Jaylinn van Utrecht 
08-01 Eva van Berkel 
14-01 Noah van Huut 
24-01 Tess van Dijk 
10-02 Loeka Hoek 
17-02 Ravi Molenaar 
17-03 Nico de Vreugd 
20-03 Olivia Schaddenhorst 
08-04 Aro de Mooij 
01-05 Tijmen Varkevisser 
06-05 Robienne Brandt 
06-05 Stan de Vries 
10-05 Sura Boerboom 
14-05 Jesse de Vries 
17-05 Meike Knetsch 
22-05 Sarah Rauws 
26-05 Jack Hoekstra 
29-05 Fabiënne den Haan 
09-06 Vanity Ravensbergen 
 
In totaal ook weer 25 kinderen. 
 
De kinderen die in juli en daarna geboren zijn 
starten na de grote vakantie 

N.B. De kinderen die vet en schuingedrukt  
staan, mogen voor de kerstvakantie starten in 

de groep 1 van juffrouw Eveline.  

Na de kerstvakantie starten zij in de nieuwe 

groep 0/1! 

07-11 Mia Jonker 
11-11 Iris Kuijt 
16-11 Meesje Oudshoorn 
21-11 Vajèn Griekspoor 

Deze ouders kunnen er ook voor kiezen om 

hun kind pas in januari te laten starten. 

Als het goed is heeft juffrouw Eveline al con-

tact gezocht met deze ouders. 

Leerkrachten groep 1e 

De groep die in januari start staat onder 
leiding van Kim (maandag en dinsdag) juf-
frouw Annemiek (woensdag, donderdag en 
vrijdag). 
Voor juffrouw Kim is dat tijdelijk totdat juf-
frouw Miranda terugkomt van zwanger-
schapsverlof. Zij neemt het daarna over van 
juffrouw Kim. 
Niet helemaal optimaal maar zulk soort za-
ken laten zich nu eenmaal niet altijd regelen 
door de directeur. En dat is maar goed ook. 

School v.d. week 

De week van 23 oktober zijn we “school 

van de week.”  

 

De kinderen krijgen via school van het 
zwembad een kaartje waarmee ze korting 
krijgen op de entreeprijs van het zwembad. 
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Vrijstelling 

schoolbezoek 

We krijgen de indruk dat sommige 
ouders denken dat je absentie van 
een kind alleen maar hoeft te mel-
den bij de leerkracht en dat men 
daarmee dan automatisch toestem-
ming heeft. 
 
Voor alle duidelijkheid en de goede 
orde: alle verzuimaanvragen wor-
den door de directie beoordeeld. 
Dat hoort niet bij het takenpakket 
van een leerkracht. Wel houdt de 
leerkracht een verzuimregistratie 
bij en bij twijfel wordt de directeur 
geïnformeerd. Die handelt het dan 
verder af. 
 
Een “verzoek om vrijstelling 
schoolbezoek” moet altijd schrifte-
lijk via een formulier bij de direc-
teur aangevraagd worden. M.a.w: is 
er geen formulier dan is eventueel 
verzuim per definitie ongeoorloofd. 

 

Bij ziekte moet de school z.s.m  
geïnformeerd worden. Meestal is 
dat ‘s morgens voor schooltijd. 
Normaal gesproken zijn we te goe-
der trouw en gaan we ervan uit dat 
het kind inderdaad ziek is. Maar 
ook bij die meldingen zijn er soms 
ernstige twijfels. Als het oordeel is 
dat het “vermoedelijk ongeoor-
loofd verzuim is” dan wordt er al-
tijd een melding gedaan bij de leer-
plichtambtenaar. Zo staat het nu 
eenmaal in de wet. 
Dus geldt dit uiteraard ook voor 
alle andere ongeoorloofde verzui-
men. 

Vrijwel alle berichten die vroeger via ophang-briefjes en 
meegeef-briefjes liepen, gaan nu via Isy. Zelf zijn we er aar-
dig tevreden over en het lijkt goed te werken. Ook de 
eerstvolgende 10 minutengesprekken willen we weer uit-
zetten via Isy.  
De nieuwsbrief gaat ook via Isy en is te lezen op de websi-
te. We kunnen niet goed inschatten of de brief nog net zo 
goed gelezen wordt als de papieren versie. Maar één ding is 
zeker: het scheelt duizenden kopieën op jaarbasis en daar-
mee veel geld. 
 
Dan bestaan er ook nog de groepsapps. Deze worden 
“bestuurd” door een ouder en de afspraak is dat dit ge-
beurt via verzendlijsten. We merken dat men zich niet altijd 
hieraan houdt. Dus de dringende vraag: laat de coördine-
rende ouder haar werk doen. 
 
Verder merken we dat er nog meer groepsapps draaien die 
niet door school geïnitieerd zijn. Ook berichten van die 
apps of die van Facebook bereiken ons soms. En daarbij 
moet ons van het hart dat we daar niet altijd blij van wor-
den. Maar omdat dit berichten zijn die ons via via bereiken 
zullen we hier in principe verder niet op ingaan. Dus mocht 
u in de veronderstelling zijn dat we n.a.v. een dergelijk be-
richt een actie zullen ondernemen dan vergist u zich. Wij 
reageren in principe alleen op directe berichten die voor 
ons bedoeld zijn. Maar weest u er zich van bewust dat veel 
collega’s ook op facebook zitten en soms meer meekrijgen 
dan hen lief is. 
 
Gesprekken ouders. 
Als het over belangrijke (onderwijskundige of opvoedkundi-
ge) zaken gaat die uw kind betreffen gaan we het liefst met 
u in gesprek. En dit verwachten we eigenlijk ook van u. Via 
mail ontstaan er vaak misverstanden en onduidelijkheden 
en soms gaan mails een eigen leven leiden of worden ver-
keerd uitgelegd. Een gesprek kost meer tijd voor u en de 
leerkracht maar vinden we toch een stuk prettiger. 
Het liefst gebruiken we de mail dus alleen voor zakelijke, 
niet mis te verstane berichten. 
 
Facebook en dergelijke. 
Nogmaals het dringende verzoek om schoolfoto’s van ex-
cursies, schoolreisjes en dergelijke niet te delen met wie 
dan ook. 
Alleen de school heeft hier toestemming voor gevraagd en 
mag dit doen. 

Communicatie 
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Het komt steeds vaker voor dat ouders op eigen initiatief hulp buiten school zoeken als hun kind be-
paalde problemen heeft bijvoorbeeld bij het leren of in het gedrag. Ouders worden mondiger en willen 
het beste voor hun kinderen. Niets mis mee. 
Waarom dan dit stukje?  
Momenteel beginnen nogal wat mensen die op dat gebied doorgeleerd hebben een eigen 
“hulpbedrijfje” waarbinnen ze als zzp-er of op een andere manier aanbieden uw kind te helpen. Na-
tuurlijk willen zij echt kinderen en hun ouders helpen maar het is dan ook hun “brood”. En daar schuilt 
het gevaar in dat u betaalt maar dat u niet echt geholpen wordt. Als school staan we hier kritisch te-
genover. Vooral ook omdat deze mensen steeds meer de neiging krijgen om hulp te verlenen onder 
schooltijd. (Er moet wel brood op de plank komen). Dat lijkt logisch maar is het niet en het uitgangs-
punt daarbij is dan ook dat uw kind daar geen verlof voor krijgt. Tenzij… 
Dit tenzij ligt in elk geval weer anders en moet elke keer weer afgewogen worden. De leerplichtwet 
laat hier eigenlijk geen ruimte voor.  
Laat u zich goed informeren voordat u met iemand in zee gaat, vraag referenties en vraag naar de spe-
cialiteiten en resultaten. Ga bij andere “klanten” na wat hun ervaringen zijn. Onderzoek of behandeling 
vergoed wordt door uw ziektekostenverzekering. 
 
Voor ons is belangrijk dat een ingehuurde hulpverlener met ons wil samen werken. Of men open is 
over de behandeling en over de resultaten en hierover alle informatie met ons wil delen zodat wij ook 
daar ons voordeel mee kunnen doen. Het liefst op een manier dat wij duidelijke handreikingen krijgen 
hoe te handelen met een bepaald kind. 
Ook bestaan er zulke “vage” behandelmethoden die hun effect nog niet bewezen hebben, dat bij ons 
de vraag rijst of wij wel met hen willen samenwerken. 
 
Ons advies: overleg met school en/of huisarts en/of schoolarts voordat u met mensen in zee gaat, die u 
zelf betalen moet. Via school zijn er namelijk ook talloze manieren te regelen om uw kind extra te hel-
pen. 

Externe hulp 

Lief Bijzonder Gods wonder 

 

Op 27 augustus 2017 kregen Linda en Ar-

win een zoontje die zij de naam  

 

Fabian 
 

gaven. 

 

Een broertje voor Isabel en Levi. 

 

Wij feliciteren ouders en broer en zus van 

harte met deze gezinsuitbreiding. 

 

 

Geboren Agenda 

2 oktober foto’s Broekweg 

3 oktober foto’s Duyfrak 

25 oktober: woensdagmiddag. Foto’s broer-

tjes en zusjes 

1 november: woensdagmiddag. Foto’s broer-

tjes en zusjes 

Week van 23 oktober: zwemmen tegen gere-

duceerd tarief 
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Beste ouders van basisschool de Burcht, 
 
Volgende week woensdag, 4 oktober, gaat de Kinderboekenweek weer van start.  
Het thema is Bibbers in je buik met als motto: "je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je". 
Op een leuke manier gaan we de Kinderboekenweek openen. U wordt daarvoor van harte uitgeno-
digd. Dit zal, zoals elk jaar, op het schoolplein van de hoofdlocatie gebeuren met alle kinderen van de 
school. We starten om 08.45 uur.  
 
De leerkrachten gaan in die week van start met allerlei lessen rondom het thema.  
Zo zal er een teken-/ verhalen- en voorleeswedstrijd zijn. En bijvoorbeeld voor de kinderen uit de 
bovenbouw komt "de man met de pen" langs om snelversjes te leren schrijven. En er is nog veel 
meer. 
 
De week wordt afgesloten op donderdag 12 oktober met een boekenruilmarkt. Dit zal onder school-
tijd gebeuren met de leerkrachten en de kinderen. Verdere informatie hierover leest u in een ander 
bericht op ISY of de brief die u thuis heeft ontvangen.  
 
Alle andere wedstrijden worden ook onder schooltijd met de leerkrachten en de kinderen afgesloten. 
De uiteindelijke winnaars van elke bouw zullen een klein presentje ontvangen en de voorleeskampi-
oen van de bovenbouw wordt aangemeld voor de Nationale voorleeswedstrijd.  
 
We hopen op een fijne en inspirerende week, 
 
Met vriendelijke groet, 
 

De Kinderboekenweekcommissie  

Kinderboekenweek 


