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Herdenking 4 mei 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

Zaterdag 4 mei hebben Marijn en Katie 

(8b) als ook Egon en Mette (8a) namens 

CBS De Burcht een krans gelegd bij het 

monument naast de Hervormde Kerk. Hier is een terrein voor ge-

sneuvelden van de gevechten rond de vliegbasis Valkenburg in de 

meidagen van 1940. Daarnaast is het een jarenlange traditie om met 

de groepen 3 tot en met 8 op 10 mei bloemen te leggen bij het monu-

ment.  

 

Ook op 10 mei draaien we een continurooster. Dit in verband met 

ons jaarlijkse teamuitje.  

 

Open Dag In verband met het aanbieden van kleuterklassen op loca-

tie Duyfrak wordt hier op zaterdag 25 mei een Open Dag georgani-

seerd van 13:00 - 15:00. U bent van harte welkom! 

 

Mei 2019 

Jarigen mei 
 
Welkom op school   
 
Juf Anne en juf Petra de Best 
 
De Burcht: Kwaliteitsschool 
 
Mededelingen  
 
De Burcht: Christelijke school  
 
Zendingsdoel mei, juni, juli 
 
Vanuit KOK kinderopvang 

Inhoud 
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Agenda 

10 mei: Bloemen leggen 

Continurooster  

 

13 mei: Informatieavond  

Groepsverdeling (zie pag. 4) 

 

17 mei: Sportdag groep 5 t/m 8 

Groep 1-4 vrij 

 

20 mei: Groepen 8 op kamp 

Start avondvierdaagse 

 

25 mei: Open Dag Duyfrak  

 

30 mei: Hemelvaartsdag (vrij) 

31 mei: Vrij 
071-4074467  info@cbsdeburcht.nl  
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1 1c Tijmen Varkevisser 
1 1e Senna van Duijn 

1 2b Lukas Ouwehand 
1 8a Michelle Haasnoot 
2 2a Jaimy Guijt 

2 3a Roselie Moorlag 
3 3b Julian Blonk 

3 7a Bijoux Zwaan 
4 4a Alex Kort 

6 1b Robienne Brandt 
6 1c Stan de Vries 
6 7b Sven Postmus 

6 8a Thijs van Berkel 
7 6a Barrie Kortekaas 

8 7b Niek den Dulk 
9 3a Nynke van Duijvenvoorde 

9 5a Martijn Gravekamp 
9 7a Jaylinn Schrok 
10 1b Sura Boerboom 

10 7a Thijs van Egmond 
11 7b Thys van der Nagel 

Jarigen in mei: Van harte gefeliciteerd! 

13 8b Sanne Glasbergen 
14 1c Jesse de Vries 

15 4a Dean van der Nagel 
15 5a Maren Houwaard 
17 1d Meike Knetsch 

17 5a Julian Varkevisser 
18 2a Marilyn Heckman 

19 2a Noah van Duijn 
21 7a Bastiaan Star 

22 1d Sarah Rauws 
23 5a Alfie van der Meij 
23 6a Nout Kruit 

23 6a Julia Prigge 
23 8a Sander Ouwehand 

25 4b Anouk Ravensbergen 
25 6b Sofie Ravensbergen 

25 7b Carolina Barnhoorn 
26 1d Jack Hoekstra 
29 1d Fabiënne den Haan 

29 2b Liz van der Nagel 

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

 

Senna van Duijn    (01-05) 

Jace van der Nagel (09-05) 

Robine Kort  (12-05) 

Benthe Bekker (19-05) 

Lexi Bomhof  (20-05)   

Izzy de Mooij  (21-05) 

Miles Horsley  (24-05) 

 

Juf Anne en juf Petra 

Juf Anne is terug van zwangerschapsverlof en zal deze week weer beginnen in de groepen 8 op don-

derdag en vrijdag. 

Ook juf Petra de Best is, na haar hersenvliesontsteking, weer begonnen, hier zijn wij natuurlijk heel 

blij mee en bovenal God dankbaar.  

We wensen beide juffen alle goeds toe in de komende periode van dit schooljaar.  
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Verbeterplan begrijpend lezen & begrijpend luisteren 

Op rekengebied scoort De Burcht al jaren flink boven het landelijk gemiddelde. Wat betreft taal en 

begrijpend lezen scoren we gemiddeld of net boven het gemiddelde. Zodoende hebben we als team 

besloten dat we ons komend jaar richten op het verbeteren van onze leerkrachtkwaliteiten ten aanzien 

van begrijpend lezen en begrijpend luisteren. Hiervoor zullen we een teamscholing volgen die zal be-

ginnen op woensdagmiddag 12 juni. In 2019/2020 volgen nog 4 bijeenkomsten voor het schoolteam.   

 

Begeleidingsvraag:  

• Hoe kan het onderwijs in begrijpend luisteren / lezen verbeterd worden, zodat de resultaten op 

dit vak passend zijn bij de populatie en de overige vakken?  

• Hoe kan de transfer naar andere vakken worden gemaakt, zodat de leerlingen het geleerde ook 

in deze vakken gaan toepassen?  

 

Doelen:  

• De leerkrachten weten wat de didactiek van begrijpend luisteren en lezen is en wat zij kunnen 

doen om deze didactiek effectief in te zetten; 

• De leerkrachten van groep 1 t/m 3 koppelen de didactiek van begrijpend luisteren aan de the-

ma’s / VLL;  

• De leerkrachten van groep 4 t/m 8 weten hoe ze Grip op lezen effectief kunnen inzetten;  

• De leerkrachten weten hoe ze technieken uit Teach like a Champion kunnen inzetten bij begrij-

pend lezen;  

• De leerkrachten kunnen werkvormen inzetten, zodat leerlingen actief aan de slag gaan met de 

inhoud van de tekst;  

• De leerlingen zetten het geleerde uit de begrijpend leesles-

sen in tijdens de overige vakken, zoals wereldoriëntatie. 

De leerkrachten weten hoe ze dit kunnen begeleiden;  

• De resultaten voor begrijpend lezen laten een groei zien.  
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Schoolkamp 

Op maandag 20 mei vertrekken de groepen 8 om 09:30 

met de bus richting Ermelo, met als bestemming: Kam-

peerboerderij “Aalbertshoeve”. Beide groepen 8 gaan 

samen op kamp t/m donderdag. Alle leerlingen hebben 

een kampboekje ontvangen voor de benodigdheden en 

het programma. Donderdag 23 mei verwachten wij de 

groepen tussen 18:00 en 18:30 terug in Valkenburg. 

Hierbij wensen we de leerlingen en begeleiding een hele fijne tijd toe! 

 

Het bedrag voor schoolkamp is €125,- Als uw kind meegaat, wilt u dit dan overboeken op rekeningnummer: 

NL13 RABO 0364603615 t.n.v. schoolreisfonds “De Burcht”. Graag onder vermelding van de naam van uw 

kind en de groep.  

 

Verdeling Duyfrak en Broekweg 

De ruim 360 reacties van ouders/leerlingen op de voorkeur voor locatie Broekweg of locatie Duyfrak 

hebben we geanalyseerd en verschillende opties bestudeerd. De meest voorkomende wens was de 

huidige groepen zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Daarnaast hebben we intern hebben naar de 

praktische invulling gekeken als ook naar de veiligheid in het verkeer. Zodoende komen we tot de 

volgende verdeling:  

  

Locatie Broekweg: groepen 1 t/m 6  Locatie Duyfrak: groep 1, groep 2, groepen 7 en 8 

  

Dit betekent dat we met 2 kleinere kleutergroepen zullen beginnen op locatie Duyfrak. De kleuter-

leerkrachten maken begin juni bekend welke leerlingen in welke klas terechtkomen. Vanuit deze 2 

kleutergroepen willen we ook op 't Duyfrak doorgroeien naar een volledige leerlijn 1 t/m 8.  

  

Met de gemeente als ook met de architect zijn gesprekken gaande t.a.v. interne en externe verbouwin-

gen zodat wij toekomstig 8 lokalen tot onze beschikking zullen krijgen. Momenteel hebben wij 6 lo-

kalen. Voor beide locaties geldt dat aanpassingen intern als ook op het schoolplein zullen worden ge-

daan.  Bovenstaande willen we maandag 13 mei 19:30 op locatie Duyfrak desgewenst aan u toelich-

ten. Zou u dan op het bericht dat op ISY staat willen reageren? Mag ook via info@cbsdeburcht.nl.  
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De Burcht: Christelijke school 

 

Onder begeleiding van Jaimy Prigge en band 

hebben we voor de vakantie gezamenlijk on-

ze paasdienst gevierd nadat we de weken er-

voor ons hebben verdiept in het paasverhaal. 

De paascommissie als ook de begeleiding: 

Enorm bedankt! 

 

‘s Morgens waren we al begonnen met mat-

ses en (rode) limonade, ‘s middags konden 

we het feestelijk afsluiten in de kerk. Toch 

mooi, samen met 425 leerlingen een dienst 

beleven.  

 

Het lied van deze maand heeft te maken met 

Hemelvaartsdag. Jezus gaat naar de Hemel 

en zijn discipelen, die zich alleen gelaten voe-

len, ontvangen de Heilige Geest waardoor ze 

nooit meer alleen zullen zijn. Wij mogen 

daar ook bij horen.   

 

Lied van de maand 

Geest van hierboven 

Gezang 477:1 

 

Geest van hierboven, leer ons geloven 

Hopen, liefhebben door uw kracht 

Hemelse Vrede, deel U nu mede 

Aan een wereld die U verwacht 

Wij mogen zingen van grote dingen 

Als wij ontvangen al ons verlangen 

Met Christus opgestaan 

Halleluja 

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven 

Als wij herboren Hem toebehoren 

Die ons is voorgegaan 

Halleluja 

Wat kon ons schaden 

Wat van U scheiden 

Liefde die ons hebt liefgehad 

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden 

Gij houdt ons bij de hand gevat 

Gij hebt de zege voor ons verkregen 

Gij zult op aarde de macht aanvaarden 

En onze Koning zijn 

Halleluja 

Gij, onze Here, doet triomferen 

Die naar U heten en in U weten 

Dat wij Gods zonen zijn 

Halleluja  

Paasdienst 18 april 2019 
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Zending mei, juni, juli: ons sponsorkind 

Wij hebben als school al een aantal jaren een sponsorkind. De komende periode willen we graag het 

zendingsgeld aan dit doel besteden. Wij starten na de paas/meivakantie met dit doel. Het loopt door 

tot aan de zomervakantie. Het geld dat we ophalen na de paasdienst in de kerk van donderdag 18 

april wordt ook aan dit doel geschonken. Hieronder vindt u meer informatie over het sponsorkind en 

het werk van Plan International in Tororo West, het gebied waar ze woont.  

 

Naam: Priscila Auma  

Leeftijd: 11 jaar  

Gemeenschap: Eastern 

Onderwijs: Priscila gaat naar de basisschool 

Het duurt ongeveer 45 minuten om op school te komen.  

Priscila's favoriete vakken zijn rekenen en natuurkunde. 

 

 

In het gebied waar Priscila woont, hebben de kinderen en hun familie 

deelgenomen aan de volgende activiteiten:  

• Geboorteregistratie  

• Bouw van familietoiletten 

• Bouw van een put met een motorpomp 

• Training voor leerkrachten 

• Voorlichting over HIV/aids en andere soa's voor jongeren aan jongeren 

 

Plan International werkt op dit moment aan de volgende punten: 

• Gemeenschappen vieren goede hygiënische en sanitaire status en krijgen veilige waterbronnen. 

• Goede opvoedpraktijken bevorderen en vroeg leren bij kinderen versterken.   

• Het aanpakken van kindermishandeling door het versterken van kinderen. 

• Jonge meisjes en jongens nemen het voortouw om risicovol gedrag te overwinnen en bloot te 

stellen aan hiv en tienerzwangerschappen. 

• Het overbruggen van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen door economische kansen te 

creëren voor adolescente meisjes en jonge vrouwen. 
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KOK kinderopvang opent nieuwe Peuteropvang en 

BSO naast CBS De Burcht   
 

1 april is er een nieuwe opvanglocatie aan de Wilgenhoek 1 geopend, op het schoolplein van CBS de 

Burcht. Hier zijn BSO Buitengewoon en Peuteropvang Peuterpret (peuterspeelzaal) gevestigd.  

 

BSO Buitengewoon biedt voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. 

Peuteropvang Peuterpret is speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Hier kunnen de peuters samen 

met leeftijdsgenootjes spelen, leren en ontdekken en zich spelenderwijs voorbereiden op de basis-

school. Peuterpret is op alle schooldagen geopend van 08.30 tot 12.00 uur. Afhankelijk van de vraag 

kunnen de openingstijden nog worden verruimd, maak uw eventuele wensen dus kenbaar aan KOK 

kinderopvang!  

 

KOK kinderopvang biedt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar op verschillende locaties in 

Valkenburg: peuteropvang, dagopvang en BSO in Brede School ’t Duyfrak, Sport-BSO Valken bij 

Valken ’68 en dagopvang in Kindercentrum Binnenste Buiten aan de P. Oosterleestraat. Op 1 april 

opent er een nieuwe opvanglocatie aan de Wilgenhoek 1, op het schoolplein van CBS de Burcht. Hier 

vestigen zich BSO Buitengewoon en Peuteropvang Peuterpret (peuterspeelzaal). 

 


