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Juffen dag met vossenjacht 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

Woensdag 20 maart was het juffendag. De groepen 3, 4 en 5 deden 

een vossenjacht waarbij de groepen 8 hielpen bij een groepje of als 

vos. Het was een zeer geslaagde dag, feestelijk en gezellig. Op pagina 

4 beschrijven leerlingen van de groepen 8 hoe zij het hebben ervaren.  

Koningsspelen 

Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. De groepen 1-5 volgen een 

sportief programma op school. De groepen 6-8 gaan, net als vorig 

jaar, naar De Krom. Come4Sports organiseert daar de Koningsspe-

len met hulp van sportverenigingen uit de buurt.  Groepen 1-5 zijn 

deze dag om 12:15 uit. De groepen 6-8 gaan rond 12:30 terug naar 

Valkenburg. 

Enquête  

We hebben veel reacties op de enquête mogen ontvangen wat betreft 

uw voorkeur voor komend schooljaar. De komende periode analyse-

ren we deze gegevens en ontvangt u de uitkomst met daarbij een uit-

nodiging voor een informatieavond.  
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Agenda 

1 april: verkeersexamen gr. 7 

 

9 april: Schoolreis 3 t/m 7 

 

11 april: Schriften mee 

 

12 april: Koningsspelen  

 

16-18 april: Cito-toets gr. 8 

 

18 april: Paasviering in de kerk 

 

19 april: Goede Vrijdag (vrij) 

 

20 april: Start  
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4  2b  Tim Haver   
4 4b Annemarie van der Kamp 

6 2b Jasmine Roijers 
6 7b Thijmen Heinz 
8 1c Aro de Mooij 

8 8b Tess de Graaff 
11 2c Max Vogelpoel 

12 2a Neline Kulk 
12 2c Mathias van den Bosch 

12 3b Senna Hoekstra 
12 5a Levi Slootweg 
17 7b Eleanora Micheil 

19 2a Jasper Theil 
19 3a Lorenzo Cossu 

19 4a Gijs Koekebakker 

Jarigen in april: Van harte gefeliciteerd! 

19 6a Romy van der Burg 
23 2a Floris Prigge 

24 8a Eddy Vink 
25 7a Lynn van der Nagel 
26 2c Ashley Teljeur 

27 5a Roos van der Horst 
27 7b Jesse Deurman 

27 8b Sacha de Mooij 
28 4b Ruben van der Zon 

28 6a Marit Bremer 
29 6a Marijn van der Bent 
30 4a Milou Oudshoorn 

30 4b Jesse van Duijn 
30 5b Enly van Duijn 

30 7a Fleur Freke 

Welkom op school in de maand april in groep 1e:  

 

Tijn Haasnoot   (05-04) 

Julin Timmermans (13-04) 

Liam Mengerink (16-04) 

Nienke Hoekstra (22-04) 

Sanne Kuijt  (28-04)   

 

Inschrijven:  

Op De Burcht schrijven we uw kind graag in door middel van persoonlijk contact met u als ouder (s). 

Onze voorkeur gaat uit naar inschrijven voor of rond de leeftijd van 2 jaar. Dat geeft ons genoeg tijd 

om leerkrachten en lokalen te regelen. Momenteel zitten er meer dan 420 leerlingen op school en blij-

ven we de komende jaren doorgroeien. Hier spelen we op in door uitbreiding in ’t Duyfrak.  

 

Fietsbrug feestelijk geopend 

Op woensdag 13 maart werd de nieuwe fietsbrug over de 

Rijn geopend. Vanuit De Burcht mochten Jesse Deurman 

(7b) en Floortje Varkevisser (8a) als eerste over deze nieuwe 

brug. Momenteel is dit project in een afrondende fase en zal 

de brug deze maand definitief in gebruik genomen worden.  
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Verbeterborden afronding onderwerp 3: Doelen zichtbaar maken 

Er is gewerkt met 3 verbeterborden, iedere bouw één. Hierop hebben de leerkrachten met elkaar bepaald wat we 

deze periode wilden bereiken. De uitkomst wordt hieronder beschreven. 

 

Bovenbouw:           (groep 6-8) 

Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen weten waarom ze dingen leren willen we ze verant-

woordelijkheid geven, eigenaarschap van hun eigen leerproces. We zijn aan de slag gegaan met doe-

len. We hebben gekozen om in de bovenbouw 1 taal te spreken zodat de kinderen zichtbaar krijgen 

—> als je weet wat je leert —> ben je gemotiveerder om te leren. Dit bereiken we door: 

• Een zelfde manier het linker bord (whiteboard) te gebruiken 

• Doelen opstellen (zichtbaar maken) met ik kan of ik weet 

• 2x per dag doelen reflecteren 

 

Middenbouw:            (groep 3-5) 

Voor kinderen is het belangrijk te weten waaraan ze gaan werken en wat de meerwaarde is van de 

leerstof. Afgelopen periode hebben wij ingespeeld op deze noodzaak en hebben wij als doel op ons 

verbeterbord gesteld om deze doelen met de kinderen te delen en via proces gerichte vragen te evalue-

ren met de kinderen. De resultaten mogen er zijn. We merken dat de kinderen het doelenbord in de 

klas bestuderen en het er over hebben. Het evalueren aan het einde van de dag of einde van de les was 

even wennen, maar is nu een terugkomend ritueel in ons programma. Uiteraard blijven wij hiermee 

werken, zodat het voor de kinderen duidelijk blijft waarom de leerstof belangrijk is.  

 

Onderbouw:           (groep 1/2) 

Ons doel was deze periode het verbeteren van de pengreep. Door het stellen van een wekelijks doel, 

werden de kinderen en de leerkrachten zich er steeds bewuster van hoe zij op een juiste manier hun 

potlood, schaar, kwast, waskrijt enz. moeten vasthouden. Daarnaast krijgen de kinderen inzicht in 

hoe zij het doen, door te reflecteren op hun eigen handelen.  

Een waardevolle toevoeging hiervan is dat kinderen er bewust van worden dat ze een leerproces 

doorlopen en niet de eerste keer alles goed hoeven te doen. Fouten maken mag. Van proberen kun je 

leren!  
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Vanuit groepen 8: Woensdag 20 maart Vossenjacht 

Wij werden als groepen 8 gevraagd om te helpen bij de vossenjacht 

voor groep 3, 4 & 5. Natuurlijk wilden wij dat! De helft van de leer-

lingen speelde vos en de andere helft mocht de leerlingen in groepjes 

begeleiden. Per twee groepen gingen we de wijk in, in groepjes. De 

vossen waren door de wijk verstopt, terwijl de groepjes ze moesten 

zoeken. De vossen waren verkleed als zangeressen, turnsters, voet-

ballers, reizigers, piraten en nog veel 

meer. Bij elke vos die je vond, kreeg je een sticker. Soms lieten de 

vossen je een kleine opdracht doen om de sticker te verdienen. Het 

doel was om alle vossen te vinden en stickers te verzamelen. Als je 

alle vossen gevonden had, moest je weer naar het beginpunt om je 

stickers te laten zien: Rennen dus! De kinderen vonden het een ge-

weldige dag, en de vossen en begeleiders natuurlijk ook! 

 

Een leerzame en leuke middag 

in groep 4b: KNRM. 

Dhr. Koos van der Bent (oom van Thom van der Bent) kwam 

ons op een bevlogen manier op dondermiddag vertellen over 

zijn werk bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maat-

schappij. De kinderen uit groep 4b hebben veel gezien 

en gehoord over de KNRM. Iedereen kreeg na afloop 

nog leuke dingen mee naar huis. Nogmaals hartelijk 

dank namens de kinderen en juf Hennie van groep 4b. 

 

Gastles in groepen 7 

In het kader van ‘week van het geld’ ontvingen de 

groepen 7 donderdag een gastles van ’meester’ Raymond en ‘juf’ 

Madeleine. Met behulp van de Cash Quiz werd een spel gespeeld 

hoe om te gaan met geld. Wie zijn de Rekenmeesters, Spaartop-

pers en Geldwarhoofden in groep 7? Leerlingen in groep 7 weten 

er nu veel vanaf!  
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De Burcht: Christelijke school 

 

Pasen: Een nieuw begin 

Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer 

groen, alsof de wereld opnieuw begint. In de komende periode gaat het in de klassen ook over het 

maken van een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een 

nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over Zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd 

wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor 

ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht. 

Door middel van Bijbelse vertellingen en filmpjes zullen we met de kinderen toe leven naar het Paas-

feest. Op donderdag 18 april zullen we het project met de hele school feestelijk afsluiten in de kerk.   

 

Biddag 2019  

Met school bezochten wij de Nederlands Hervormde kerk. Samen met ds. Zebregs hebben we nage-

dacht over: Wat vraag jij? Het was een fijne dienst met veel liedjes, inbreng van leerlingen en een dui-

delijke preek. De collecte heeft 237,19 opgeleverd. Dit komt ten goede aan ons zendingsdoel van fe-

bruari, maart en april: Veilige kinderopvang in het Rohingya-kamp (EO Metterdaad).    

Lied van de maand 

U zij de glorie 

 

U zij de glorie, opgestane Heer!  

U zij de victorie, nu en immermeer.  

Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,  

heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf:  

U zij de glorie, opgestane Heer!  

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,  

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?  

In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,  

niets heb ik te vrezen in leven en in dood.  

U zij de glorie, opgestane Heer!  

U zij de victorie, nu en immermeer.  


