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Agenda

In de week van 17 tot en met 21 juni 2019 werken wij aan een project

6 juni: Schoolreisje groep 2

veel aan beweging samen met Come4Sports. Te denken valt aan een

(groep 1 vrij)
10 juni: 2e Pinksterdag (vrij)
17 t/m 21 juni: Projectweek

die in het teken staat van: “Lekker fit!”. We doen in die week heel
waterestafette, spelletjes op het schoolplein, bewegend leren, eigen variant van levend stratego op het plein etc. Ook komen wij meer te weten over lekker, gezond voedsel o.a. door “smaaklessen".
Come4Sports komt in elke klas vertellen dat de leerlingen kralen kunnen verdienen door gezonde tussendoortjes en water mee naar school

24 juni: Schoonmaakavond
groepen 1 en 2 (18:45)

te nemen tijdens de projectweek.

Vrijdag 21 juni sluiten we de projectweek gezellig af. Hierover ontvangt u binnenkort een bericht via ISY.

Thema Paardenmarkt 2019
Het thema voor de kinderoptocht wordt Zuid-Amerikaanse Parade.
Alle scholen en klassen hebben deze keer hetzelfde thema (dit is nog
nooit geweest). Dat belooft een kleurrijke optocht!
071-4074467 info@cbsdeburcht.nl
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Jarigen in juni: Van harte gefeliciteerd!
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Daan van Leeuwen
Lenthe de Wit
Charike Kruijer
Isabelle Chen
Fenne Timmermans
Levi van der Zwart
Esmee van Delft
Sophie van Stijn
Gidion van Dehn
Sem van Wijk
Fenne Verdoes
Josefien van der Zon
Tess Calis
Anna van Duijn
Vanity Ravensbergen
Just Haasnoot
Boaz de Lima
Christiaan Jansen
van Rosendaal
Julian Guijt
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Sam Oudshoorn
Sofie de Vries
Vera Rauws
Giel van Delft
Marleen van der Kamp
Katie Joziasse
Pien van Son
Esmeé de Wit
Michel van der Marel
Lynn Haasnoot
Stijn van Delft
Ivo den Heijer
Jet de Mooij
Sifra Corsel
Egon Ruiter
Marit Spaanderman
Esmee Haasnoot
Rosa-Lynn de Vreugd
Luuk Weststrate

Welkom op school in de maand juni in groep 1e:
Hanneke Westeneng (06-06-2015)

Groepsverdeling
Komend schooljaar zullen we starten met één groep 1 en één groep 2 op locatie Duyfrak. Als ook de
groepen 7 en 8. Dat betekent dat de groepen 1 t/m 6 op locatie Broekweg gehuisvest zijn. De komende jaren is het de bedoeling dat op beide locaties de groepen 1 t/m 8 zullen doorgroeien. Voorlopig
zullen de hoogste klassen nog naar ‘t Duyfrak blijven gaan.
Later deze maand juni wordt de indeling van de kleutergroepen wat betreft leerlingen bekend gemaakt. Tegelijkertijd maken we dan bekend welke leerkracht (en) uw kind komend schooljaar heeft.
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De Burcht: Kwaliteitsschool
Verbeterbord 4
Dit schooljaar werken we per bouw met een verbeterbord. Dit middel draagt bij aan een verbetering
van ons onderwijs. In de startvergadering bepalen we de leerlingendoelen en daarbij horende lerarenacties. De komende weken hebben we bordsessies. Een bordsessie is een effectieve korte werksessie
waarin leraren en schoolleiding tijdens bouwvergaderingen (leerling-)resultaten, doelen en verbeteracties bespreken. De onderwerpen voor dit bord zijn per bouw bepaald en daarom verschillend.

Onderbouw
Doel
We passen de kleine kring (max. 4 leerlingen)
2x per week 10 à 15 minuten toe. Door middel van spelbegeleiding in de huis/themahoek
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30 minuten

0-15 minuten

20 minuten

30 minuten

Middenbouw
Doel
De groepen 3-5 organiseren minstens 2x per
week een “bewegend leren activiteit” om het
leerplezier te vergroten en daardoor betrokkenheid en leereffect te verhogen.

Bovenbouw
Doel
Leerlingen met Levelwerk ontvangen 30 minuten contact met de leerkracht.

Tot dusver hebben de verbeterborden
ons het volgende opgeleverd:
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Schoolkamp 8a & 8b

Een kort verslag door leerlingen uit de groepen 8:

MA 20 mei:
We begonnen op de hoofdlocatie, Broekweg. De bus kwam
aan en we stapten in. Op weg naar Aalbertshoeve! We kwamen aan en we gingen het terrein verkennen. Daarna speelden we een potje boerengolf, wat stonken we daarna zeg! We
deden wat spellen in het bos tot wel 23:00 ’s avonds. 00:00
SLAAP LEKKER.

DI 21 mei:
WAKKER WORDEN!! De kinderen die corvee hadden moesten het ontbijt klaarmaken. Eten maar! Tijdens het lopen naar de stad deden we het
spel bingo. We kwamen daar aan met pijn in onze voeten. We mochten
nog wat winkelen, en we gingen weer verder een spel: Jachtseizoen. Een
uurtje later waren we alweer op de heide. Je mocht daar doen wat je wilde. We liepen weer naar het kampgebouw. Avond eten, nog wat spellen
en kampvuur natuurlijk! TERUSTEN!

WO 22 mei:
We werden wakker. Lekker ontbeten en meteen aankleden voor de
SPORTDAG. We gingen allemaal battles doen, als je gewonnen had
ging je een stap verder. Na lang sporten hadden we een natte bende
met sop en glijmiddel. Daarna mocht je even uitrusten en gingen we
barbecueën. Heerlijk! Toen was het tijd voor de NEON PARTY!!!
Iedereen was verkleed in NEON, het was een TOP avond. We deden
nog spellen in het kamp gebouw.

DO 23 mei:
Wakker worden met stift op je hoofd! We gingen naar beneden en moesten alle rommel dat we gemaakt hadden opruimen! Daarna weer lekker ontbijten. We gingen met de huifkar naar het zwembad. SUPER LEUK!!
We werden opgehaald door de bus. DAG Aalbertshoeve! HALLO Valkenburg!!!
IEDEREEN VOND HET SUPER LEUK!!!!

Uitslag Cito-eindtoets 2019
De leerlingen van de groepen 8 zijn verplicht mee te doen aan een eindtoets. Tegenwoordig zijn er verschillende aanbieders maar hebben wij (wederom) gekozen voor de eindtoets van CITO. Ook dit jaar scoren wij bijna
een punt hoger dan het landelijk gemiddelde: 536.5 ten opzichte van het landelijk gemiddelde 535.7.
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De Burcht: Christelijke school
Lied van de maand
Alles wat adem heeft love
de Here
Gezang 21 Liedboek voor de kerken
Alles wat adem heeft love de Here,

Collecte paasdienst

zinge de lof van Isrels God!

De collecte tijdens de paasdienst bedroeg

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,

€177,01. Dit geld komt ten goede aan ons

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

zendingsdoel van de maanden mei, juni en

Die lijf en ziel geschapen heeft

juli. Dit zendingsdoel is ons sponsorkind

worde geloofd door al wat leeft.

Priscila zoals in de nieuwsbrief van mei te

Halleluja! Halleluja!

lezen was.

TSO óók op locatie Duyfrak
Komend schooljaar zullen we ook tussen-schoolse opvang (TSO) aanbieden op locatie Duyfrak. Dit
geldt voor de groepen 1 en 2, 7 en 8 die hier naar school gaan. De groepen zullen daarom een andere
naam krijgen. De eerste letter van de locatie komt ervoor te staan. Klassen op locatie Duyfrak heten
voortaan: groep D1a en op locatie Broekweg wordt dit: B1a. Dit is nodig i.v.m. het juist aangeven
van de locatie waar TSO gewenst is.
Juf Sandra van Delft is onze overblijfcoördinator en te bereiken via:

Telefoonnummer: 06-83090686
E-mail: s.vandelft@cbsdeburcht.nl
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