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Burcht Got Talent 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

Alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar waarin we terugkijken 

op een mooi jaar om dankbaar voor te zijn. Komend jaar starten we 

met groep 1 en 2 op locatie Duyfrak, juf Threa is zwanger, de leer-

lingen van groep 8 hebben hun nieuwe school gevonden, we hebben 

geen gaten in de formatie en kunnen zelfs werken met een nieuwe on-

derwijsassistent: juf Laura.  

 

Er volgt nog een nieuw jaaroverzicht waarin de planning voor ko-

mend jaar staat, zoals de informatieavond, rapportavonden en studie-

dagen. Komend jaar vervolgen we onze teamscholing Begrijpend le-

zen & begrijpend luisteren. Hiervoor hebben we 2 studiedagen inge-

pland: vrijdag 13 september en maandag 6 januari. 

 

Maandag na de vakantie (2 september) mag u uw kind in de klas bren-

gen. Om rekening te houden met ouders die leerlingen op beide loca-

ties hebben mag dit tussen 08:30 en 09:00.  

Juli 2019 

Jarigen juli 
 
Welkom op school  2019-2020 
 
De Burcht: Kwaliteitsschool 
 
Zorgteam 
 
Vervolg schoolplein 
 
Schoolverlaters 
 
Triatlon & BGT 
 
De Burcht: Christelijke school  
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Agenda 

5 juli: gala groepen 8 

 

11 juli: afscheidsavond groep 8a 

 

12 juli: afscheidsavond groep 8b 

 

15 juli: rapport mee 

 

19 juli: laatste schooldag 

Iedereen ‘s middags vrij 

071-4074467  info@cbsdeburcht.nl  

Meesters-juffen dag in groep 6-8 afgesloten met Burcht Got Talent 



2  

 

1 5b Jette Bekker 
2 1d Brent Mulder 

2 4a Sem Ravensbergen 
4 1b Jayson van Söhsten 
4 1d Romée Varkevisser 

5 2a Kaya van den Oever 
5 3b Naomi Hogewoning 

6 2a Marije Mengerink 
6 2c Gaja Cossu 

8 2b Ralph Maagdelijn 
9 4a Stijn de Wit 
9 4b Daan de Wit 

10 1b Finn Groenendijk 
11 1b Jimmie Kortekaas 

11 1d Florence Star 
11 6b Saar van Duijvenvoorde 

13 6b Chloë van der Meij 
14 4a Peter Jongeneel 
14 7a Ryan van Brussel 

14 8b Chiel Haver 

Jarigen in juli: Van harte gefeliciteerd! 

15 4b Mette Verdoes 
16 1d Jim Wiersma 

17 2b Siem Hufkens 
19 8b Luuk Ravensbergen 
20 2c Jaden van Beelen 

20 6a Tess van der Plas 
20 7b Tessa Maagdelijn 

21 6b Roos van der Meij 
21 6b Bram Russchenberg 

23 2c Esmee van der Niet 
23 5b Iefke Kuijt 
23 6a Anouk Jongeneel 

25 1d Liv Wolvers 
25 2c Bram van der Nagel 

26 2b Elena van den Eijkel 
27 3b Robin van Leeuwen 

28 1d Fabiënne de Mooij 
28 1d Seppe Turk 
28 7b Ilvy Stein 

30 7a Job van Nieuwkoop 

Welkom in het nieuwe schooljaar :  

B1/2a:  Jesper van den Berg   Levi Jongeneelen  

B1/2b:  Esmee Sinon    Noa Spaanderman 

B1/2c:  Siem Guijt   Jolijn den Besten   Nils van Stijn 

D2:   Bibi Scholten    Livah de Vries 

B4b:   Niels Sinon  

 

In verband met verhuizing nemen we afscheid van Nelia en Thomas van der Marel, Ryan Kettler, 

Luuk Weststrate en Jarno Haasnoot. We wensen jullie veel plezier en geluk toe!  

waterpret  officiële opening KOK 
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

In deze laatste periode hebben we gewerkt aan ons 4e verbeterbord, met de volgende uitkomsten: 

Onderbouw (Kleine kring) 

Werken in een kleine kring vergt goede organisatie, dit willen we komend jaar verder oppakken zodat 

we i.p.v. 4x naar 7x werken met een kleine kring gaan. Hierdoor kunnen we gerichter aandacht geven 

aan een kleine groep leerlingen. Dit vraagt zelfstandigheid van de andere leerlingen en organisatie 

van de leerkrachten maar komt onze leerresultaten ten goede.  

Middenbouw (Bewegend leren) 

De laatste periode van het schooljaar zit erop! En wat was het een succes. De kinderen hebben met 

veel enthousiasme meegewerkt aan het vervullen van het doel “bewegend leren”. Gemiddeld twee 

keer per week hebben wij - als leerkracht - een leerdoel bewegend aangeboden. Collega’s hielpen el-

kaar met ideeën en zo hielden en houden wij elkaar enthousiast om dit doel in de toekomst vast te 

houden.  

Bovenbouw (Levelwerk) 

Met behulp van ondersteuning in de klas is het mogelijk persoonlijke aandacht aan de Levelwerkers 

te geven. Dan kan de norm van 30 minuten gehaald worden. Komend jaar wordt dit verder begeleidt 

door het zorgteam en de bouwcoördinatoren. Wat ook van belang is, is dat terugkoppeling aan leer-

lingen motiveert. Leerlingen voelen zich gehoord en gezien. Er komt meer besef waarom Levelwerk 

gebruikt wordt.  

 

 

Uitgebrachte adviezen schoolverlaters 

 

 

  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

VMBO Basisberoep / Kaderberoep leerweg 4 3 4 3 

VMBO Gemengde / Theoretische leerweg 16 15 15 20 

VMBO Theoretische leerweg / HAVO - 5 5 2 

HAVO 17 6 7 5 

HAVO/VWO 2 4 3 9 

VWO 6 10 10 8 

Totaal 45 43 44 47 
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Zorgteam 2.0  

Vanaf komend schooljaar heeft 

CBS de Burcht een nog sterker zorgteam klaarstaan voor uw kind. Omdat de school de afgelopen ja-

ren behoorlijk gegroeid is, was er behoefte aan versterking binnen dit team. Deze versterking is ge-

vonden in Annemiek Zwaan. Annemiek is al jaren werkzaam als leerkracht op CBS De Burcht en 

heeft in vrijwel alle klassen lesgegeven. In de functie als Intern Begeleider (IB) voor groep 1-4 vindt zij 

een nieuwe uitdaging en hoopt zij deze met enthousiasme te vervullen.  

 

Kees Hoogendijk is een reeds bekend gezicht binnen het zorgteam. Hij vervult de taak van Intern Be-

geleider al jaren en heeft door zijn ervaring een behoorlijke rugzak aan kennis. Komend jaar is Kees 

verantwoordelijk voor IB-taken groep 5-8.  

 

Rianne Doop is de expert op rekenen, taal en spelling. Zij is afgelopen jaren de Remedial Teacher 

(RT) bij ons op school geweest en zal dit ook komende jaren blijven doen, deels met IB-taken. Zij 

heeft veel kinderen uit de zorg onder haar hoede en weet vaak op een creatieve manier de kinderen de 

leerstof bij te brengen.  

 

Met dit ijzersterke zorgteam hopen wij de zorg van de leerlingen zo optimaal mogelijk in kaart te 

brengen en te regelen. Voor u als ouder is het fijn om te weten dat de deur altijd open staat. Bij vragen 

kunt u terecht bij iemand van het zorgteam.  

 

Schoolplein aanpassingen 

De afgelopen weken hebben we ideeën opgedaan voor vernieuwingen aan de schoolpleinen. Voor de 

locatie Broekweg willen we graag enkele aanpassingen aan het kleuterplein en bij de duikelrekken. 

Leerlingen van de locatie Broekweg mochten met stickers hun voorkeur aangeven. Momenteel staat 

de vraag voor een offerte uit en gaan we hier komend schooljaar mee verder. Wordt vervolgd!  

 

Wat betreft locatie Duyfrak zouden we graag een kleuterplein 

realiseren. Omdat één van de scenario’s voor uitbreiding op een 

deel van het schoolplein uitkomt kunnen we hier nog geen be-

slissing in maken. Er zullen wel nieuwe speelmaterialen voor 

buiten komen en een deel van het plein wordt klaargemaakt 

voor een glijbaantje. 
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Schoolverlaters 

Op donderdag 11 juli neemt groep 8a afscheid en vrijdag 12 juli groep 8b. Zo’n avond begint dan met 

de musical, korte pauze en een individueel stuk door de leerkracht van groep 8. We wensen iedereen 

heel veel succes in de laatste voorbereidingen en afronding maar bovenal wensen we de leerlingen 

van groep 8 een mooie nieuwe tijd toe! Komend jaar gaan ze naar de volgende scholen: 

Middelbare school Leerling   

Andreas College locatie Rijnmond  Thijs van Berkel Deaz Hartevelt  

 Sacha de Mooij   

    

Andreas College locatie Pieter Groen Max Dubbeldam Anouk Blonk Steven van der Marel 

 Aniek Kuijt Tess Calis Marit van der Meij 

 Eddy Vink Floris van Duijn Sammie de Mooij 

 Sam Zwanenburg Marijn ter Harmsel Luuk Ravensbergen 

 Isabel van der Zwart Fleur Holten Ruben Ravensbergen 

 Caro van der Plas Lotte Varkevisser  

    

Adelbert College Lynn Haasnoot Maureen van der Heijden Pien van Son 

 Morris Wiersma Jayson van den Oever Fer Ooms 

    

Da Vinci College Bram van der Horst  Friso Joffers Egon Ruiter 

 Chiel Haver   

    

Rijnlands Lyceum Mette Houwaard Sanne Glasbergen  

    

Stedelijk Gymnasium Noortje Koekebakker   

    

Visser ‘t Hooft Lyceum Rijnsburg Davi Kuijt Daphne van der Laan Sander Ouwehand 

    

Teylingen College Duinzigt  Lieke Lems Floortje Varkevisser Tess de Graaff 

 Lucas Klinkenberg Evi van Loon Just Haasnoot  

    

Teylingen College KTS Tim Weststrate    

    

Wellant College Anna van Duijn   

    

Driestar College Katie Joziasse   

    

Bonaventura College Olivier Krabben   

    

Emigreren naar Curaçao  Michelle Haasnoot   
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Triatlon  

Maandag 1 juli hebben de groepen 7 & 8 gedaan meegedaan aan een “Triatlon voor 

het goede doel!”. Van 13:45-14:30 waren groepen 7 aan de beurt en van 14:45—

15:30 de groepen 8. Zoals gebruikelijk bij een Triatlon werd er hardgelopen, ge-

zwommen en gefietst. Het goede doel waar we de opbrengst voor de triatlon aan wil-

len schenken is de “Africa Classic”. Jeanette van der Meij en Alexandra Grimbergen 

uit Valkenburg zullen hieraan meedoen. De opbrengst zal later deze maand via ISY 

gedeeld worden. Lees hierover meer op: Https://www.africaclassic.nl  

BGT       Burcht Got Talent 

Als afsluiting van de meesters en juffen dag op locatie Duyfrak was er voor het tweede jaar op rij 

Burcht Got Talent. Verschillende talenten kwamen voorbij.  Zo was er dans, turnen, moppenshow en 

een Rubix-oplosser. De leerkrachten en leerlingen hebben genoten van deze optredens!  

https://www.africaclassic.nl/
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De Burcht: Christelijke school 

 

 

 

Lied van de maand 

De Heer is mijn Herder!  

  

De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan waat'ren der rust.  

 

Liedboek 2013 23b    

Liedboek voor de kerken Gezang 14  

Burcht Got Talent 

https://kerkliedwiki.nl/Liedboek_2013
https://kerkliedwiki.nl/Liedboek_voor_de_kerken

