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Volop pietendiploma’s uitgedeeld
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Agenda

De afgelopen weken stonden de gymlessen in het teken van, hoe
kan het ook anders, pietengym. Na veel oefenen mochten de kleu-

5 dec: Sinterklaasfeest

tergroepen hun kunsten laten zien, bijvoorbeeld: klimmen en klau-

continurooster

teren op de daken, pakjes doorgeven, door een hoepel kruipen enz.
Iedereen heeft zijn pietendiploma gehaald! De groepen 3 t/m 5

18 dec: kerstviering in de klas
18.45-19.45 locatie Duyfrak
19.00-20.00 locatie Broekweg
20 dec: kerstviering in de kerk
11.00-12.00

hebben hun diploma gehaald bij gym juf Gerie en haar hulppieten.
De groepen 6 t/m 8 deden in teams mee aan de Pieten-vijf-kamp.
Al met al dus ook een sportieve Sint-periode op De Burcht.

Kerst
Woensdagavond 18 december vieren we kerst in de klas, waarbij
kinderen samen met de leerkracht de gezelligheid als ook de mooie

6 januari 2020: studiedag
Leerlingen zijn vrij

CBS De Burcht
071-4074467
info@cbsdeburcht.nl
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boodschap van Kerst met elkaar beleven. Op vrijdag 20 december
vieren wij als school het kerstfeest in de kerk, aanvang: 11.00. De
groepen 1 en 2 zijn deze vrijdag vrij. U bent van harte welkom in
deze dienst. Na afloop van deze dienst zijn alle leerlingen vrij en
wensen we u een prettige en gezellige kerstvakantie toe!

Jarigen december: Van harte gefeliciteerd!
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B1C
B5B
B4B
B8a
B7B
D7A
B4B
B4B
B5A
B4B
B6B
D2
B1C
D8A
B4B

Luuk van Leeuwen
Yenthe van der Nagel
Elin van den Berg
Olivier Jochemsen
Lucas van den Eykel
Eric Bosch
Pepijn Timmermans
Fiene van der Nagel
Fay van Stijn
Pepijn Joffers
Olivier Alblas
Tim Heemskerk
Morrison Kamsteeg
Britt van Duijvenvoorde
Felin Benard

21
23
24
24
24
24
24
24
27
28
28
30
30
31

B3B
B5B
D1
B3B
B3B
B4A
B5B
D7A
B2C
B6B
D8A
B2C
B4A
B6B

Pepijn Freke
David Prigge
Fedde de Jong
Daan van der Meij
Isabel van der Meij
Finn Mourits
Isabella de Vreugd
Dani Melnyk
Nina Kruidenier
Jesse van den Oever
Fenna Varkevisser
Jaylinn van Utrecht
Julian Heemskerk
Lisanne Berkheij

Welkom op school
Leerlingen die in december 4 jaar worden zijn in januari welkom
op school. De maand december is vaak korter en goed gevuld met
verschillende feesten. Het is daarom rustiger en volgens ons beter
pas in januari te beginnen.

Juf Threa is bevallen
van een zoon: Abel
We zijn dankbaar en blij want juf Threa en
haar man Yuri hebben op 10 november een
zoon gekregen.
In de moederschoot geweven

Tot een wonder van bestaan
Bracht God jou in ons leven
Dankbaar noemen wij jouw naam
Abel Robert van Rossum
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Sinterklaasfeest
Donderdag 5 december zal Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school. De school begint gewoon om 08.45, rond 09.00 komt Sinterklaas aan met zijn pieten. Na een kort welkomstwoord zullen
we de pietendans voor hem doen (groepen 3 t/m 8). Groep D1/2 uit het Duyfrak viert het feest op
locatie Broekweg mee in groep B1D. 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.

De stal voor het paard van
Sinterklaas: Ozosnel

Schoonmaken na een bezoek
van Pietje Smeerpoets

Na het bezoek van Rommelpiet
moest er veel opgeruimd worden

Sportactiviteit op De Burcht
De groepen 7 en 8 deden mee aan het damtoernooi van de
gemeente Katwijk. Dit vond deze keer plaats op onze locatie
in het Duyfrak. We deden met 9 teams van ieder 4 personen
mee en zijn uiteindelijk als 4e geëindigd. De Julianaschool
uit Rijnsburg won de 1e prijs. Het was een gezellige en sportieve middag. Komend jaar zullen we ook in de groepen 5 &
6 dammen op De Burcht introduceren, hopelijk pakken we

over een paar jaar dan ook een prijs.

Rabo wensenfonds
Afgelopen schooljaar hebben we aangegeven te willen investeren in de schoolpleinen. Hiervoor hebben we veel geld
nodig. Gelukkig wil de Rabobank meehelpen. U kon stemmen op ons project en dit leverde een prachtig bedrag van
€2610,- op. Bedankt voor uw stem en Rabobank bedankt!
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De Burcht: Kwaliteitsschool
Afronding verbeterborden begrijpend lezen / begrijpend luisteren:
In de teamvergadering van 19 november 2019 hebben we de afronding van Verbeterbord 1 met elkaar
gedeeld. Onderbouw, middenbouw en bovenbouw deelden de leraar-acties, behaalde doelen en leerpunten. Altijd een mooi moment om successen met elkaar te delen, daar mogen we trots op zijn!
Want ze dragen bij aan de kwaliteit en plezier van ons onderwijs. We beschrijven de successen hier:

Onderbouw
Leerkrachten acties:
•

•

•

wie-wat-waar-schema in-

Middenbouw
Leerkrachten acties:
•

leerkrachten van de mid-

Bovenbouw
Leerkrachten acties:
•

verdiepen in coöperatieve

troduceren

denbouw beheersen mo-

modelen -> hardop den-

delen van lessen aan leer-

kend voordoen

lingen. (modelen betekent

toepassen van Activerende

vooruitplannen in de map

dat de leerkracht hardop

Werk Vormen

denkend de opdracht voor- •

delen van deze werkvor-

doet)

men in de schoolmap bin-

van elkaar leren door bij

nen Gynzy

•

werkvormen
•

introduceren, aanleren,

elkaar te kijken
Behaalde doelen / leerlingresul- Behaalde doelen:

Behaalde doelen:

taten:

•

•

•

dit wordt minimaal 2x per

de leerlingen herkennen 5

dag bij verschillende vak-

pictogrammen of meer

ken toegepast

Leerpunten:
•

•

Leerling resultaten:

langere tijd nemen om de 7 •

de leerlingen zijn actiever

pictogrammen in te slijpen

betrokken bij de lessen

de leerlingen beheersen 4
activerende werkvormen

Leerling resultaten:
•

de leerlingen zijn enthousiaster wanneer je de les in-

meer ideeën van werkvor-

troduceert met een AWV

men uitwisselen
Afspraken:
•
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Aanvullend:

Leerpunten:

minimaal 2x per week bie- •

de cursusleidsters hebben

den we de pictogrammen

ons begeleid in dit proces

meest doeltreffende AWV

aan

om het begrijpend lezen te

delen in de schoolmap van

verbeteren.

Gynzy

•

leerkrachten moeten de

Praktische verkeerslessen
Naast een methode voor verkeer die wij
in de klas gebruiken, krijgen alle leerlingen op De Burcht ook 3 praktische
verkeerslessen vanuit het programma
School op Seef. Door middel van verschillende oefeningen trainen we onze
vaardigheden op de fiets. Alle leerkrachten en hulpouders enorm bedankt voor
jullie tijd en inzet!

Bezoek aan torenmuseum
De groepen 4 hebben een bezoek gebracht aan het torenmuseum naast de Hervormde kerk. Dit was
natuurlijk interessant en leerzaam. Daarnaast moet je als Valkenburger minimaal 1x in dit museum
geweest zijn. Alle vrijwilligers van het museum enorm bedankt! Het was echt een mooie beleving.
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De Burcht: Christelijke school
Lied van de maand
Wij trekken in een lange stoet
Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor hem!
Wij loven U, koning en Heer!

Wij trekken in een lange stoet
Een kerstlied waarin we onze Koning en Heer
prijzen. In de verschillende coupletten wordt de
toekomst beschreven die komt door de komst
van Jezus op aarde met kerst. Daar is Hij nog
kind maar het is het begin van Zijn rijk.
De christelijke band Sela heeft ook een mooie
versie gemaakt. Deze is te vinden via:

Al bent U nu nog maar een kind,
zo hulpeloos en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan U Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!

www.youtube.com/watch?v=_KMBmbhM9ZA

Zending
Voor het vorige doel: Fietsen voor Tanzania
hebben veel kinderen zendingsgeld meegenomen. De dames hebben de tocht uitgereden en

Al gaat de vijand in het rond,
de koning van het kwaad.
Al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij u eens verslaat
Straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat.
Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!

hebben ons heel hartelijk bedankt voor de steun.

Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal,
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!

Tweede zendingsdoel: Onderzoek

Voor dit doel is €350,- euro opgehaald!

Hierbij willen we ook iedereen bedanken voor al
het eten die we kregen voor de actie Dorcas. We
hebben heel wat dozen kunnen schenken. Dank
jullie wel!

naar de ziekte Galactosemie
Dit goede doel hebben wij gekozen omdat Ryan,
het zoontje van Juf Brigitte, deze ziekte heeft.
Juf Brigitte vertelt ons regelmatig over Ryan (1
jaar) en welke gevolgen galactosemie heeft in

Liedboek 2013 506

hun gezin. Deze ziekte is heel zeldzaam, daar-

Gereformeerd Kerkboek Gezang 86

om is het heel belangrijk dat er geld opgehaald

Op Toonhoogte 2015 104

wordt voor onderzoek. We hopen dat ook het 2e

Weerklank 138

zendingsdoel van december t/m februari 2020

Hemelhoog 157

een groot succes mag worden.
De zendingscommissie
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Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
De oudergeleding van CBS De Burcht zoekt een nieuw MR-lid.
Welke ouder zou graag als MR-lid aan de slag willen gaan?
Even voorstellen
De MR van CBS de Burcht bestaat momenteel uit 5 leden; Juf
Jeannette Botermans, Juf Hennie Aten en Juf Eveline Brittijn.
Zij vertegenwoordigen de leerkrachten. Daarnaast vertegenwoordigen Albert den Haan en Sophia den Heijer de ouders van
de school. We zouden graag de MR compleet willen zien en ho-

pen dat u zich geroepen voelt om u aan te melden.
Wat doet de Medezeggenschapsraad?
In de MR praat en besluit u mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te
maken hebben. Samen met de directie draagt de MR bij aan de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. Directie en MR werken nauw samen. Voor
heel wat belangrijke beslissingen op schoolniveau dient directie de ouders en het personeel te raadplegen. Dat gebeurt via de MR, dit staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Ook kan een
MR-lid zelf relevante onderwerpen inbrengen. We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar.
Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar een ouder die zich betrokken voelt bij de school en bereid is om hier een aantal
avonden per jaar van zijn tijd in te steken.
Waar aanmelden?
Heeft u nog vragen over deze vacature óf wilt u onze MR komen versterken, neem dan contact op
met één van de MR leden of via email: MR@cbsdeburcht.nl
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