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Jet de Mooij voorleeswinnares CBS De Burcht!

Inhoud
Jarigen en welkom in november 2
Inschrijven oudergesprekken

2

Sinterklaasfeest

3

De Burcht: Kwaliteitsschool

4

Nieuws

5

De Burcht: Christelijke school

6

Van groep 8a

7

Uitslag enquête

8

Agenda
5 nov: Schoolontbijt

Jet de Mooij is de beste voorlezer van CBS De Burcht. Zij mag onze school vertegenwoordigen tijdens de Voorleeswedstrijd in Katwijk. Alvast ontzettend veel plezier en succes Jet!

bordje - beker - bestek

Veilig in en om de school
6 nov: Dankdag

Jack Hoekstra van Hoekstra Wheels heeft dinsdagochtend 15 oktober met zijn collega’s een bezoek gebracht aan de groepen 4 t/m 8.

6 nov: Staking vanaf 10:00

Nu het weer wat later licht en wat vroeger donker wordt willen we
dat de kinderen zich zo veilig mogelijk door het verkeer kunnen

26 nov: Rapportgesprekken

bewegen. Goede fietsen met goede verlichting helpt daarin mee! Nu het ook re-

28 nov: Rapportgesprekken
29 nov: Rapport mee naar huis
CBS De Burcht
071-4074467
info@cbsdeburcht.nl
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genachtig weer is, worden veel leerlingen
met de auto gebracht. Kiest u in dat geval
voor een veilige parkeerplek? Jonge kinderen steken soms ‘zomaar’ de weg over.
Ouders en verzorgers houdt u hier alstublieft rekening mee?!

Jarigen november: Van harte gefeliciteerd!
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Lucas Heinz
Aron Hoekstra
Yarie Vink
Justin Haasnoot
David Hogewoning
Frederieke Teunissen
Mia Jonker
Aimée de Vos
Daniël Botermans
Tijn van der Meij
Iris Kuijt
Lucas van der Plas
Bart Berkheij
Noa Slootweg
Christine van Eijk
Kylie van den Oever
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Meesje Oudshoorn
Carlijn Schröder
Evelien den Heijer
Lotte van Loon
Guusje Varkevisser
Julie de Mooij
Jonathan Micheil
Vajèn Griekspoor
Niek van der Nagel
Robbin Volwater
Fem Slootweg
Jippe Braunstahl
Brigitte den Haan
Lieke Oudshoorn
Yfke Hoek
Kyra van Zelst

Welkom op school
09-11 Daan Hoek (B1D)
11-11 Luc de Mooij (B1D)
18-11 Laura Haasnoot (B1D)
We wensen jullie een hele fijne tijd toe op De Burcht!

Inschrijven oudergesprekken
Op woensdag 13 november kunt een melding verwachten vanuit ISY voor het inschrijven van de rapportavonden. Deze gesprekken duren 10 minuten en vinden plaats op dinsdag 26 en donderdag 28
november. Wilt u rekening houden met eventuele reistijd tussen de 2 locaties?
De groepen 8 houden 15 minuten aan om ook te kunnen spreken over de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. Zij zullen de gesprekken verspreiden over dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28
november zodat er voldoende tijd voor iedere ouder en leerling is.

Nieuwe leerlingen (broertje of zusje)
Nieuwe leerlingen op De Burcht schrijven we graag in voordat ze 2 jaar worden. Op deze manier
kunnen we een goede inschatting doen van het aantal klassen en leerkrachten dat we nodig hebben.
Momenteel hebben we 18 groepen op De Burcht en ruim 400 leerlingen.
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Pieten vijfkamp & Pietendiploma
Maandag 25 november 2019: Vijfkamp
08:45 groep 6a
09:35 groep 6b
10:35 groep 7a
11:25 groep 7b
13:30 groep 8a
14:25 groep 8b

Maandag 2 december 2019: Pietendiploma
08:45 groep 3b
09:35 groep 3a
10:35 groep 4b
11:25 groep 4a
13:30 groep 5b
14:25 groep 5a

Alle belangstellenden zijn van harte welkom om de activiteiten van de kinderen te komen bewonderen. Let u alstublieft op de gewijzigde gymtijden van uw kind: De groepen 7A, 7B, 8A en 8B hebben
in het gewone rooster geen gym op maandag maar op 25 november wel. De gymtijden voor de groepen 3 t/m 5 op maandag 2 december zijn ook gewijzigd. Denk om je gymspullen! De andere dagen
hebben ze gewoon volgens het rooster gym.
Groep 8A mag 13:20 naar binnen, 10 minuten om zich om te kleden en we starten om 13:30. Dit is
ook zo voor groep 5B de week erop.
Hartelijke groet,
Gerie van Vliet
Vakdocent gymnastiek

Sinterklaasfeest
Donderdag 5 december zal Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school. De Goedheiligman zal
in de onderbouw de groepen bezoeken. We gaan ervan uit dat hij voor de kinderen van groep 1 t/m 4
een cadeautje bij zich heeft. De andere groepen krijgen een cadeau voor in de klas en maken surprises
voor elkaar. Deze dag draaien alle groepen een continurooster, zodat iedereen om 14:00 vrij is.

School van de Week in zwembad Aquamar
Van maandag 25 november tot en met zondag 1 december is onze school ‘School van de Week’ bij
zwembad Aquamar. Van de juf of meester krijgen de leerlingen een speciaal kortingskaartje die ze
tijdens de actieweek van de school kunnen gebruiken tijdens de recreatieve openstelling van zwembad Aquamar. Tegen inlevering van dit kortingskaartje zwemmen leerlingen voor maar €3,20. Lees
meer over de jaarkalender en actievoorwaarden van het School van de Week project en de openingstijden van zwembad Aquamar op www.sportbedrijfkatwijk.nl/school-van-de-week.
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De Burcht: Kwaliteitsschool
Doelen van onze verbeterborden begrijpend lezen / begrijpend luisteren:
Onderbouw
De leerlingen van groep 1 t/m 4 herkennen en benoemen de 7 picto’s van het “wie-wat-waarschema” in 6 weken.

Middenbouw
De leerkrachten ‘modelen’ de komende 6 weken de volgende strategieën: Doel bepalen en voorspellen. Hierdoor ervaren de leerlingen een soepelere overstap van: we doen het samen naar ik doe het alleen.

Bovenbouw
De leerlingen beheersen over 6 weken 4 activerende werkvormen. Activerend onderwijs gaat uit van
de grondgedachte dat leerstof beter beklijft als de leerlingen actief betrokken zijn bij het onderwijs. Er
worden allerlei activerende werkvormen gebruikt om de leerlingen te betrekken bij de les.
Dinsdag 19 november sluit onze periode van 6 weken. We delen onze resultaten in de nieuwsbrief
van december.

Inzet werkdrukgelden: extra personeel voor
Levelwerk (gr. 4 t/m 8)
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Kunstlessen (gr. 3 t/m 6)

Schoolontbijt
Dinsdag 5 november ontbijten we op school. Wilt u een bord,
beker en bestek meegeven?
Informatief: In de week van het Nationaal Schoolontbijt gaan
elk jaar in heel Nederland zo’n half miljoen kinderen samen gezond en gezellig ontbijten op basisscholen, kinderdagverblijven
en in brugklassen. Met speciaal lesmateriaal leren ze alles over
hun ontbijt. Zo ervaren ze hoe leuk het is om de dag gezond te
starten. Kijk voor meer informatie op www.schoolontbijt.nl

Aanpassing fietsenstalling
De fietsenstalling locatie Broekweg is uitgebreid.
Daarmee verwachten we dat alle fietsen netjes op
het terrein van De Burcht kunnen staan. Voorlopig
geldt de volgende afspraak:

Links van de boom: leerlingen groep 6
Rechts van de boom: leerkrachten
Rechts van de deur: leerlingen van groep 5 en lager

Nieuws
Juf Judith de Mooij is onze nieuwe collega. Ze is na haar zwangerschapsverlof begonnen op CBS De
Burcht en zal voornamelijk te vinden zijn in groep B1/2A naast juf Monica om juf Sandra van Tilburg, die ziek is, te vervangen. Ook zal juf Judith werkdrukverlaging geven aan groep B1/2C.
Juf Hennie van der Graaf is in blijde verwachting van haar tweede kindje. Eind maart is zij uitgerekend. We wensen haar een voorspoedige zwangerschap toe.

Persoonlijk nieuws. Mijn vrouw is in verwachting van ons derde kind. Hier zijn we natuurlijk heel
blij mee en bovenal God dankbaar. Eind mei is Mariëlle uitgerekend.
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De Burcht: Christelijke school
Psalm 86:4

Lied van de maand
Psalm 86:4
Leer mij naar uw wil te hand’len
laat mij in uw waarheid wand’len
voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.

Dit vers lijkt op een gebed waarin je vraagt of
Hij je wil helpen te leven zoals Hij wil. Om
steeds meer op Jezus te gaan lijken. Je looft God
omdat Hij de Koning van de wereld is.

Kerkbezoek

Heer mijn God, ik zal U loven,

De groepen 5, 6 en 7 hebben op dinsdag 29 okto-

heffen ‘t ganse hart naar boven.

ber een bezoek gebracht aan de verschillende

Ja, uw naam en majesteit

kerken in Valkenburg. Groep 5 ging naar de Ge-

loof ik tot in eeuwigheid.

reformeerde Kerk. Groep 6 was welkom in de

Uit: Liedboek voor de kerken (1973)

Hervormde Kerk en de groepen 7 zijn op bezoek
gegaan bij de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.
Alle vrijwilligers en dominees, hartelijk bedankt!

Dankdag
Op woensdag 6 november is het Dankdag. We zullen
de dienst met de hele school bijwonen in de Ned. Hervormde Kerk om 09:00. Het thema van de dienst is:
Goed bericht! (2 Koningen 7).
Ds. H. Buitendijk zal ons vertellen over Danken Doet
Delen. Op school besteden wij 2 weken aandacht aan
dit thema.
Aangezien we met ruim 400 leerlingen aanwezig zijn
tijdens de dienst zullen wij de volledige begane grond
nodig hebben. Belangstellenden worden bij deze van
harte uitgenodigd boven plaats te nemen. Onze collecte
wordt vervangen door de DORCAS voedselactie. Leerlingen mogen hier de komende dagen een product of
producten voor meenemen.
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Prinsjesdag 2019 groep 8a
Door: groep 8a
Op weg naar Prinsjesdag 2019
Hallo wij zijn groep 8a, en wij zijn derde dinsdag van september naar Prinsjesdag geweest. We gingen om 9uur van school en we gingen op de fiets naar Den
Haag, tussen door hadden we even een tussen stop de eerste tussen stop was bij
de Rijksstraat weg . Daar hebben we allemaal wat gegeten en gedronken, en ook

een spelletje verstoppertje gespeeld. We gingen weer verder op de fiets, en toen
we aan kwamen in Den Haag was ook tweede tussen stop.

Bij de optocht van de glazen koets
Wij kwamen bij de route van de glazen koets aan, maar het was erg zoeken
naar een goed plekje . Uiteindelijk hadden we een goed plekje gevonden waar
we de koets goed konden zien. Eindelijk begon de optocht en dit was wat wij
zagen: paarden, muziek korpsen en veel andere leuke dingen maar uiteindelijk
zagen we de....... Glazen Koets! Daar waren wij heel erg blij om omdat we
stonden daar al een tijdje en we moesten nog terug lopen naar onze fietsen
zonder elkaar kwijt te raken. We waren terug gekomen bij onze fietsen en gingen ook nog even bij de kanonnen kijken.

Op de terugweg van
Den Haag naar school
Ook de terug weg verliep vlekkeloos.

Onze eerste tussenstop was weer bij
de Rijkstraatweg daar hebben we
weer 15min. verstoppertje gedaan
voor de mensen die dat wilden, ook
daar heeft meester Jeroen weer een
vlogje gemaakt. Ook ons laatste stukje fietsen naar school ging goed.
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Uitslag enquête
Voor de zomervakantie is er een enquête geweest onder de
ouders. De respons was best hoog, dus we hopen dit vaker
op deze manier te doen. We hebben de volgende onderwerpen onderzocht: de communicatie vanuit de school, het contact met de leerkracht en het omgaan met pesten, de bekendheid van de Medezeggenschapsraad (MR) en de interesse
naar een onderzoek of een continurooster gewenst is. De uitslag van de enquête is gedeeld op de Algemene Ledenvergadering in juli 2019 maar nog niet in de nieuwsbrief gedeeld. Bij dezen!

Communicatie
Het contact met de leerkracht wordt door 95% van de ouders voldoende tot goed beoordeeld. 85%
van de ouders vindt het aantal contactmomenten voldoende. Meer dan 80% van de ouders wist ook
dat huisbezoek door de leerkracht mogelijk is. Gevraagd naar of leerkrachten akkefietjes tussen kinderen goed oplossen, geeft 55% van de ouders aan dat dit goed gebeurt. 13% vindt dat dit wel beter
kan. Een opvallend punt uit de enquête is dat bijna de helft van de kinderen wel te maken heeft gehad
met conflicten tussen kinderen onderling of met pesten. Het pestprotocol van de school is slechts bij
46% van de ouders bekend. Ruim 20% van de ouders vindt dat de school meer aandacht moet besteden aan het voorkomen van pesten, bijna 40% vindt dat de school voldoende aandacht geeft en weer
bijna 40% heeft geen mening.
De nieuwsbrief wordt positief beoordeeld, 95% procent vindt het informatief. Over de website zijn de
cijfers iets minder lovend, iets minder dan de helft van de respondenten komt wel eens op de website
en 16% vindt dat ‘ie wel beter kan.

Verkenning lestijden en MR
Uit de enquête blijkt dat er interesse is vanuit de ouders voor onderzoek naar de lestijden. Op de
vraag: ‘heeft u voorkeur voor het traditionele rooster (huidig) of voor verkenning van nieuwe mogelijkheden?’ antwoordt meer dan 80% ja. Het is nu van belang dat verder onderzocht wordt hoe dit
concept eruit zou kunnen komen te zien en of het haalbaar is voor het team. De MR gaat hiermee aan
de slag. Als de MR kan onderbouwen dat er voldoende animo en draagkracht is voor de verkenning,
dan kan zij dit met het bestuur bespreken. Daarnaast komt naar voren dat de bekendheid van de MR
beter mag. Een MR kent ouderleden en personeelsleden.
Vanuit de oudergeleding zijn dit: Albert den Haan en Sofia den Heijer
Vanuit de personeelsgeleding zijn dit: Hennie Aten, Jeannette Botermans en Eveline Brittijn.
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