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Agenda

Zaterdag 2 februari heeft Tess Calis samen met Marissa Koot de
voorleeswedstrijd van Katwijk gewonnen. Tess las voor uit: Weg met

5 t/m 8 maart: inschrijven

die krokodil! van Paul van Loon. Samen waren zij de beste van maar

rapportgesprekken via ISY

liefst 17 basisscholen uit Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk. Tess

12 maart: rapportgesprekken
13 maart: Biddag 09:00
Hervormde kerk

doet op 20 maart mee aan de volgende ronde: De voorleeswedstrijd
in Leiden. Knap gedaan en alvast heel veel succes gewenst Tess!
Andere bekende Valkenburgers zijn Noa en Deaz, hierover leest u
meer op pagina 3.

Kunstmenu gr. 7 & 8

Rapportgesprekken
14 maart: rapportgesprekken
15 maart: rapporten mee

20 maart: juffen-dag (kleuters)
25 maart: Kunstmenu gr. 3 & 4
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Op dinsdag 12 en donderdag 14 maart zijn de rapportgesprekken.
Ouders/verzorgers schrijven zich hiervoor in door middel van een
uitnodiging via ISY. Tijdens deze 10 minuten wordt met u gesproken

over hoe het gaat met uw kind en neemt u samen het rapport door.
U bent altijd welkom in gesprek te gaan met de leerkracht(en) buiten
deze gesprekken om.
071-4074467 info@cbsdeburcht.nl

Jarigen maart: Van harte gefeliciteerd!
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Welkom op school in de maand maart in groep 1e:
Meike Berkheij

(27-03)

Levi van Delft

(30-03)

Opening fietsbrug
Op woensdag 13 maart 15:45 wordt de
nieuwe fietsbrug over de Rijn geopend.
Vanuit De Burcht mogen Jesse Deurman
(7b) en Floortje Varkevisser (8a) samen met
2 wethouders, 2 leerlingen van De Dubbelburg en 2 leerlingen van basisschool Het
Dok als eerste over deze nieuwe brug.
Fietsbrug de Navigator, heet officieel de 'Joop van der Reijdenbrug'. Voor wie geïnteresseerd is in de
techniek van deze brug: https://sybvanbreda.com/nl/fietsbrug-de-navigator/
Na de feestelijke bijeenkomst op 13 maart wordt de brug nog niet geopend voor fietsers en voetgangers. Er zijn nog ongeveer 3 weken nodig om alle tests uit te voeren voordat de brug veilig in gebruik
genomen kan worden.
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De Burcht: Kwaliteitsschool
Verbeterborden
De 3e serie verbeterborden gaan over doelen bepalen voor én met de leerlingen. Iedere bouw (onder-,
midden– en bovenbouw) bespreekt tijdens bouwvergaderingen de invulling van de Verbeterborden.
Begin maart zullen we deze 3e serie afronden en de successen benoemen in de nieuwsbrief van april.

Met doelen bepalen geven we invulling aan de 21e -eeuwse vaardigheid zelfregulatie. Simpel gezegd
zorgt zelfregulatie voor efficiënter leren, omdat de leerling de leerstof beter kan structureren en zich
meer bewust is van het leerproces. Mensen met een grote zelfregulering zijn in staat om alles om zich
heen actief buiten te sluiten, vooral de dingen waar ze eigenlijk liever hun aandacht aan zouden geven, zoals je mobiele telefoon of je mailberichten. Dat is in deze tijd een hele uitdaging.

Dit is een vaardigheid die we kunnen trainen.
Dat we dit al op jonge leeftijd kunnen oefenen blijkt uit deze foto uit groep 1e. Leer-

lingen geven met behulp van hun foto op een
knijper aan of ze het niet kunnen, moeten leren of wel kunnen.

Bekende Valkenburgers
Wethouder Corien van Starkenburg heeft op 12 februari
het boek ‘Kruistocht in Spijkerbroek’ cadeau gegeven aan
Noa Slootweg uit groep 7a van CBS De Burcht. Niet al-

leen Noa, maar alle leerlingen uit groep 7 en 8 kregen een
boek cadeau. Corien van Starkenburg: “Het is echt een
van mijn favoriete boeken, en mocht je de film al gezien
hebben; het boek is nog veel spannender!”
Deaz Hartevelt heeft een drone gewonnen. Tijdens de open dag van
het Wellantcollege in Rijnsburg werd een digitale speurtocht gehouden.
De heer Prigge heeft deze prijs namens het Wellantcollege uitgereikt.

Komend jaar start het college namelijk met een nieuw vak: Innovatieve
Technologie. Een vak wat toespeelt op de huidige technologische ontwikkelingen. Deaz is in ieder geval erg blij met zijn prijs. Nogmaals
gefeliciteerd!
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Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie

21-10-2019

25-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019

03-01-2020

Voorjaarsvakantie

24-02-2020

28-02-2020

Pasen

10-04-2020

13-04-2020

Meivakantie

27-04-2020

08-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020

22-05-2020

Pinksteren

01-06-2020

Zomervakantie

20-07-2020

28-08-2020

Staken
Op 15 maart wordt een stakingsdag georganiseerd. De Burcht staat achter de doelen die gesteld zijn: Aanpak lerarentekort en het dichten van
salarisverschil tussen Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. Momenteel lopen de onderhandelingen. Daarom kiezen wij er, net als de
christelijke bond CNV, voor dat we niet gaan staken. Wanneer de onderhandelingen stuk lopen zullen wij wellicht een ander keuze maken.

Parkeren (klacht)
Voor de vakantie hebben wij meerdere keren klachten gekregen vanwege het parkeren voor garages in
de P. Oosterleestraat. Hiermee maak u ik daarop attent met de vraag niet voor parkeergarages te parkeren.

Zendingsgeld
De maanden november t/m januari hebben wij gespaard voor het christelijk noodhulpcluster. We
hebben €400,- over kunnen maken op de rekening waarvoor uw dank.

Veiligheid Hoofdstraat (les + huidige status)
In februari hebben de groepen 5 t/m 8 een les ontvangen vanuit Heijmans zodat we in theorie weten

hoe we ons veilig per fiets kunnen verplaatsten ten tijde van de herindeling van de Hoofdstraat. Als
school blijven we in contact met de gemeente en Heijmans om de veiligheid zoveel mogelijk te blijven waarborgen.
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De Burcht: Christelijke school
Lied van de maand
Psalm 72:1
Geef, HEER, den Koning Uwe rechten,
En Uw gerechtigheid
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten
Te richten met beleid.
Dan zal Hij al Uw volk beheren,
Rechtvaardig, wijs en zacht;
En Uw ellendigen regeren;
Hun recht doen op hun klacht.
Koning Salomo bidt

Biddag 2019 om 09:00
Woensdag 13 maart is het Biddag. Met de hele school bezoeken wij de Nederlands Hervormde kerk
om 09:00. Het thema dit jaar is: Wat vraag jij? (Koningen 3:1-15). Koning Salomo vroeg om wijs-

heid. Diverse leerlingen hebben een inbreng in deze dienst, bijvoorbeeld bij het lezen uit de bijbel en
bij het gebed. Ds. Zebregs zal deze dienst voorgaan.

Kernboodschap
De jonge koning Salomo verlangt ernaar om God te dienen. Hij heeft de moeilijke taak gekregen om
zijn vader David als koning op te volgen. Maar God geeft hem niet alleen deze opdracht, Hij wil Salomo ook helpen. Op een nacht verschijnt de Heere aan hem in een droom en zegt: ‘Vraag wat je wilt
en Ik zal het je geven’. Salomo vraagt dan niet om iets voor zichzelf alleen (rijkdom, macht of een
lang leven), maar om wat hij nodig heeft om een goede koning te zijn voor Gods volk: een wijs hart.
Dat is een hart dat luistert naar de wil van God. Salomo beseft dat hij zonder Gods hulp geen goede
koning kan zijn. De Heere God is blij met dit gebed. Hij geeft overvloedig: niet alleen Salomo’s wens
wordt vervuld, ook al het andere ontvangt hij erbij.
(Anders dan voorgaande jaren is de aanvangstijd eenmalig aangepast van 09:30 naar 09:00. De groepen 7 & 8
worden 10:30 in Tripodia verwacht i.v.m. een voorstelling vanuit Kunstmenu.)

Weekopening
Iedere maandagochtend start het team met de weekopening om 08:25 tot 08:35. De eerste maandag
van de maand hebben we een gezamenlijke (Duyfrak en Broekweg) opening om 08:00 tot 08:15. Tussen deze tijden zijn wij telefonisch niet bereikbaar.
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