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Na regen komt zonneschijn 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

Deze maand zijn we goed begonnen met een feestelijke ope-

ning van de Kinderboekenweek. Alle leerlingen van De 

Burcht stonden gezamenlijk op het schoolplein, dansten en 

zongen mee met het lied ’Reis mee’. Juf Marit en juf Es-

meralda willen graag alle landen van de klassen bezoeken. Op 

pagina 3 vindt u nog meer informatie over de Kinderboeken-

week, zoals de voorleeswedstijd en een voorstelling voor alle 

kinderen in de Hervormde kerk. De maand is vrij regenachtig 

begonnen, maar in combinatie met 

de zon levert dit wel een mooi 

plaatje op.  

Veel leesplezier toegewenst.  

Oktober 2019 

Feestelijke opening Kinderboekenweek  

Jarigen en welkom in oktober 
 
Kinderboekenweek 2019 
 
De Burcht: Kwaliteitsschool  
 
Van de ouderraad 
 
De Burcht: Christelijke school 
 
Bedankt 
 
Ouderraad 
 
Schoolfotograaf 
 
Zendingsdoel sep. okt. nov. 

Inhoud 

2 
 
3 

 
4 
 
4 
 
5 
 
6 
 
6 
 
6 
 
7 

Robbert van Rietschoten CBS De Burcht 071-4074467 info@cbsdeburcht.nl  

Agenda 

2 okt: Start Kinderboekenweek 

t/m 11 oktober 

 

18 okt: Continurooster gr 5-8 

 

21 okt: Herfstvakantie 

 

28 okt: Schoolfotograaf 

Broekweg (ind. + groep) 

 

30 okt: Schoolfotograaf  

Duyfrak (ind. + groep) 

‘s Middags: Broertjes / zusjes  
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1  D1 Chris van Duijvenbode 
1 B3A Lilly Joziasse 

2  B4A Anne-Roos Teunissen 
3  D8B Ronette Kruijer 
3 D2 Lisa Schaart 

4 B3B Jasmijn van Eijk 
5 D7A Sander Noort 

6 B2B Jessie van Starkenburg 
7 B5A Sam Kuijt 

10 D2 Lieke van Gijlswijk 
11 B3B Vienna Ouwehand 
13 B4B Bart Hoek 

15 B2B Elin Zwaan 
15 D8A Mirthe Bekker 

16 D8A Shauna Vierbergen 
17 D8A Romée Flaton 

17 D8B Daniël van Vuren 

Jarigen oktober: Van harte gefeliciteerd! 

18 B4A Bregje Hoekstra 
19 B1B Robin Heinz 

19 B6A Sara Haver 
21 D8A Elin Boers 
24 B6A Nora van der Plas 

25 B6A Yenthe Varkevisser 
25 D8A Suzanne Lagendijk 

26 B3B Christopher van der Vijver 
27 B4B Dion Flaton 

27 B6A Jayden Freke 
28 B1C Koen van Leeuwen 
29 B3A Jolijn Jongeneel 

29 B3A Bart Koekebakker 
29 D7A Marith Haasnoot 

29 D8A Denise van den Oever 
31 B5A Nina Kleen 

31 B6A Josefien Jochemsen 

Welkom op school  

30-09 William Kroon (B3A) 

07-10  Evi Scholten (D1) 

11-10 Melissa Kulk (B1D) 

13-10 Nolan Vooys (D1) 

23-10 Ruben Ouwehand (B1D)  We wensen jullie een hele fijne tijd toe op De Burcht!  

 

Groep 1 en 2 op locatie Duyfrak 

Een foto impressie van groep 1 en 2 op locatie Duyfrak. Het schoolplein is superleuk gemaakt en na-

tuurlijk opgebouwd. M.b.v. de vakleerkracht van De Dubbelburg wordt de gymzaal klaargezet.  
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Kinderboekenweek 2019     ‘Reis mee!’ 

Op woensdag 2 oktober gaat de Kinderboekenweek van start. Het thema van de Kinderboekenweek 

is ‘Reis mee!’  De opening vindt plaats op de Broekweg om 8.45 uur waar o.a.. het themalied ‘Reis 

mee’ van Kinderen voor Kinderen wordt gezongen. Daarnaast zal er een openingsact zijn. De groe-

pen 7 en 8 zullen die ochtend ook op de Broekweg beginnen. De groep van juf Marjoleine D1/2D zal 

gewoon starten in de eigen klas op ‘t Duyfrak. Zij zullen dit middels een filmpje meemaken (i.v.m. 

het heen- en weer brengen). 

 

Voorstelling  

Op dinsdagmiddag 8 oktober zullen alle groepen (zonder ouders) in de middag een 

voorstelling bijwonen in de Hervormde Kerk. Met als thema ‘Reis je mee?’ Dit zal 

onder schooltijd plaatsvinden. 

 

Voorleeswedstrijd  

Ook dit jaar zal er weer een voorleeswedstrijd zijn in de klas. Tijdens de Kinderboekenweek wordt 

gestart met de zoektocht naar de beste voorlezer uit de klas; hij/zij mag meedoen met de voorlees-

wedstrijd op donderdagmiddag 10 oktober, locatie Broekweg.  Ouders van de klassenwinnaar/

winnares zijn van harte uitgenodigd op donderdag 10 oktober tussen 13.30-15.30 uur aan de 

Broekweg. 

 

De groep van juf Marjoleine mag na afloop in het lokaal van juf Marit blijven. Ouders dienen de 

kleuters dus op 10 oktober om 13.20.uur op de Broekweg te brengen en te halen die middag.  

 

~ extra info: Bibliotheek Katwijk organiseert leuke activiteiten tijdens deze week voor alle kinderen 

op de basisschool. Kijk hiervoor op de site www.bibliotheekkatwijk.nl bij de activiteitenagenda~  

 

Groeten, 

Kinderboekenweekcommissie 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotheekkatwijk.nl
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Verbeterborden 

De eerste week van oktober vullen we per bouw onze Verbeterborden met Doelen en Leraar acties. 

De doelen zijn gericht op de leerlingen. Welke doelen willen we aan het einde van deze periode beha-

len en welke (leraar) acties zijn daarvoor nodig? Het verbeterbord is voor ons een middel om het ge-

sprek hierover te voeren. Het eerste verbeterbord gaat over Begrijpend Lezen en Begrijpend Luisteren 

aansluitend bij onze teamscholing. In de nieuwsbrief van november delen we onze doelen. We ma-

ken een splitsing per onderbouw (groep 1-3) middenbouw (4-5) bovenbouw (6-8). 

Levelwerk 

Op De Burcht vinden wij het belangrijk dat we elk kind kunnen uitdagen op zijn of haar niveau. 

Naast de aandacht voor kinderen die wat meer moeite hebben met de lesstof, willen wij dit jaar ook 

anders aandacht besteden aan kinderen die juist extra uitdaging kunnen gebruiken. Dit jaar zullen we 

daarom starten met Levelwerk buiten de klas. Het zorgteam overlegd met de leerkrachten wie in aan-

merking komen. De leerkrachten communiceren dit weer met de ouders.  

Levelwerk bestaat uit diverse spellen en boekjes over verschillende onderwerpen. Zoals rekenen en 

taal, maar ook aan projecten over landen, bekende personen uit de geschiedenis enz. Behalve de extra 

uitdaging is een belangrijk onderdeel van dit Levelwerk ook dat kinderen dit steeds meer zelfstandig 

in kunnen plannen door de week heen en dat het gemaakte werk aan het einde van de week geëvalu-

eerd wordt. Het werk wordt niet alleen nagekeken, maar er wordt ook stilgestaan bij het proces. Wat 

ging goed, wat was nog lastig, wat pak ik volgende keer anders aan en hoe. Het aanbieden van het 

Levelwerk zal buiten de klas gebeuren onder leiding van meester Michiel Bor (groep 3 t/m 7) en juf 

Esmeralda (groep 8). Ook de kleuterbouw beschikt over een Levelwerk-box, dit zal worden opgepakt 

binnen de klassen.  

 

BHV 

Op De Burcht vinden we een veilige werksfeer van belang. Dan is het ook van 

belang dat leerkrachten beslissen over een EHBO-diploma en/of BHV. In beide 

gevallen is daarvoor jaarlijks nascholing nodig. Afgelopen woensdagmiddag 

hebben 17 leerkrachten (vervolg) BHV ELH gevolgd. 

Eerste Levensreddende Handelingen. 16 oktober zullen 

we de module Brand en Communicatie volgen. 2x per 

jaar oefenen we ook de ontruiming van ons gebouw, zo-

dat leerlingen en leerkrachten weten wat te doen in geval 

van nood.  
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De Burcht: Christelijke school 

Psalm 90:1 

We zijn nu met het vertellen van de verhalen bij 

Mozes aangekomen. Deze psalm is geschreven 

door Mozes. Het gaat over Gods trouw. Hij is 

de God van Abraham, Izaak en Jakob maar ook 

onze God en net zoals Hij hen trouw was is Hij 

dat ons ook. Hij zal ons nooit laten staan als wij 

bij Hem komen. Dat heeft Hij beloofd en Gods 

belofte verbreekt Hij nooit. 

 

 

 

 

 

Intermediair  

Voor allen die het nog niet weten; Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Esmeralda de Jong.  

 

Naast de functie van leerkracht binnen onze school heb ik ook de functie als intermediair. Dit bete-

kent dat ik contact heb met het Jeugdfonds Sport & Cultuur, die de contributie/het lesgeld voor kin-

deren en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, 

zwemmen of een andere sportieve of creatieve les betaalt. Door middel van een aanvraag kunt ook u 

hier aanspraak op maken. In overleg met mij en met inzicht in uw financiële situatie, kan ik deze aan-

vraag voor u doen.  

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een inter-

mediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. In dit 

geval dus ik. Het is vaak een hele stap dit aan te geven. Maar wat zou het fijn zijn, als uw kind ge-

woon kan sporten of naar muziekles kan, als u zelf niet over de juiste financiële middelen beschikt? 

Denkt u in aanmerking hiervoor te komen? Mail naar e.dejong@cbsdeburcht.nl of 

kom gerust op woensdag t/m vrijdag langs op school. Dan help ik u graag verder! 

 

        m.v.g. Esmeralda de Jong  

        leerkracht groep 5 

 

Lied van de maand 

Psalm 90:1 

 

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen  

de zekerheid van allen die U vrezen. 

Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 

wij zijn in uw ontferming opgenomen. 

Wij mogen bouwen op de vaste grond 

van uw beloften en van uw verbond. 

 
Loys Bourgeois 1551 

  

mailto:e.dejong@cbsdeburcht.nl
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Terugblik Paardenmarkt:  

Wat hadden we een prachtige optocht. Maar vooral 

de mooi versierde karren, de goed geklede leer-

lingen, leerkrachten en de inzet van de Oranje Ver-

eniging maakte het tot een prachtige optocht. Alle 

ouders, vrijwilligers en leerkrachten bedankt voor 

jullie tijd en inzet bij het versieren van de karren.  

 

Van de ouderraad 

Elk jaar vraagt de ouderraad van " CBS De Burcht" aan de ouders een financiële bijdrage om zaken te 

kunnen bekostigen waarvoor het ministerie geen vergoedingen geeft. Te denken valt hierbij aan: Sin-

terklaasfeest, paasmaaltijd, kerst, spelletjesmiddag, afscheid groep 8, excursies enz. Als er aan het 

eind van het jaar nog wat geld over is wordt dit door het team besteed aan dingen waar op dat mo-

ment behoefte aan is. Samengevat gaat het eigenlijk altijd om dingen, die het in en om de school leuk 

maken. Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de 

oudergelden.  

 

Indien u 1 kind op school heeft vragen we € 22,00 van u. Voor 2 kinderen: € 35,00 en voor 3 of meer 

kinderen € 45,00. 

 

Hierbij willen we u vriendelijk verzoeken het voor u betreffende bedrag te storten op rekening: 

NL 19 RABO 033.68.48.315 ten name van Penningmeester ouderraad "De Burcht" (Rabobank Kat-

wijk). Wilt u bij opmerkingen a.u.b. naam van uw kind en groep vermelden anders is in sommige ge-

vallen haast niet uit te zoeken van wie een overboeking afkomstig is. 

 

Namens de ouderraad, 

A. Noort 

Penningmeester ouderraad 

Telefoonnummer 06-20097805 

 

Schoolfotograaf 

Op maandag 28 oktober komt de schoolfotograaf op de locatie Broekweg. Woensdag 30 oktober op 

de locatie Duyfrak. Hij maakt dan de individuele foto’s en de groepsfoto. Via ISY ontvangt u binnen-

kort een bericht hoe de inschrijving voor de foto’s van broertjes / zusjes verloopt.  
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Zendingsdoel september t/m november 

Fietsen in Tanzania    

In oktober gaan Jeanette van der Meij en Alexandra Grimbergen fiet-

sen in Tanzania. Van 5 oktober t/m 12 oktober 2019 willen zij 400 

km fietsen voor het goede doel waarvan 4000 meter klimmen. Alle-

maal voor een goede gezondheid/voorlichting voor de Afrikaanse vrouwen en meisjes. Wat voor ons 

in Nederland heel normaal is, is daar heel anders. Het wordt een sportieve en uitdagende fietstocht 

door Afrika. Hiermee kunnen zij een bijdrage leveren aan de stichting AMREF Flying Doctors.  

 

Wij willen als school deze fietstocht graag sponseren en daarom hopen wij als zendingscommissie dat 

veel kinderen, op de maandagen in oktober en november, een donatie in het zendingsbusje in de klas 

willen doen. In de klas houden we bij, door middel van een geldmeter, hoeveel geld er is opgehaald. 

 

Wat doet Amref met jullie sponsorbijdrage? 

 • Voor 30 euro kan Amref 2 personen toegang tot schoon water geven. 

 • Voor 60 euro kan Amref een fiets kopen voor een gezondheidswerker zodat hij van dorp naar dorp 

kan fietsen om patiënten te bezoeken en medische zorg te geven.  

• Voor 140 euro kan Amref  20 kinderen beschermen tegen malaria door het kopen van malarianetten. 

Malaria is een van de belangrijkste doodsoorzaken in Afrika. 

 • Voor 300 euro kan Amref  een kind opereren met een ha-

zenlip.  

• Voor 1.150 euro kan Amref  een vlucht betalen naar een 

afgelegen gebied. Een vlucht betekent: 150 consulten, 40 

patiënten behandelen, minstens 10 mensen opereren en 8 

artsen plus 40 verpleegkundigen en  verloskundigen oplei-

den.  

• Voor 1.500 euro kan Amref een motor kopen voor een lo-

kale zorgverlener die in een uitgestrekt gebied werkt. Dat 

betekent dat hij minder tijd kwijt is om afgelegen huizen in 

een moeilijk begaanbaar terrein te bereiken.  

 

Kijk ook op: www.africaclassic.nl/team-ja-frika  

  

Groep 3 heeft de doos versierd waar de fiets in gaat!   Zendingscommissie C.B.S. De Burcht 
 


