
1  

 

De beste wensen voor 2020! 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

Op de laatste schooldag van 2019 hebben we kerst gevierd in de 

kerk. Met behulp van toneelspel en mooie liederen vierden we met 

elkaar de geboorte van Jezus en gingen we aansluitend een welver-

diende vakantieperiode tegemoet. Ook dit jaar is het onze zorg en 

taak goed onderwijs te geven aan uw kind. Daarbij hebben we ook 

steeds meer aandacht voor talentontwikkeling zoals de kunstlessen. 

Het schoolplein aan de Broekweg zal opgeknapt worden met meer 

uitdagendere speeltoestellen waarbij gebruik gemaakt wordt van 

zoveel mogelijk natuurlijk materiaal. Vanaf februari zal juf Tamara 

Rovers bij ons komen werken als leerkrachtondersteuner. Zij zal 

voornamelijk ondersteuning geven in de groepen 3 en 4 maar ook 

meedenken en meehelpen in de verschillende commissies die we op 

school hebben. Een mooie aanwinst voor onze school. Er is een 

nieuw jaar begonnen, wij weten niet wat dit jaar ons zal brengen 

maar we mogen weten dat God met ons meegaat. Het team van De 

Burcht wenst u een heel fijn nieuw jaar toe. 

Januari 2020 

Jarigen in januari 
 
Sportactiviteiten op De Burcht 
 
De Burcht: Kwaliteitsschool  
 
De Burcht: Christelijke school 
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CBS De Burcht  

071-4074467  

info@cbsdeburcht.nl  

Agenda 

6 januari : studiedag 

Leerlingen zijn vrij 

 

22 januari: start  

voorleesochtenden  

t/m 1 februari 
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1 B5A Sem Sloos 
1 D8A Joep van Vliet 

2 B1B Dirk Heemskerk 
2 D1 Nola van Stijn 
3 B4A Thijs Maagdelijn 

5 B8B Nick van Delft 
8 B2B Eva van Berkel 

8 B4A Thijmen de Jong 
8 D8B Joan Botermans 

9 D7A Juul van der Meij 
9 D7A Nikki Zwaan 
11 B5A Tycho Hendriksen 

11 B5A Frank Star 
12 B6B Amy Joziasse 

13 B3A Ilse van der Leeden 
14 B2B Noah van Huut 

14 B5B Tom Peursum 

Jarigen januari: Van harte gefeliciteerd! 

14 B6B Kyllian Janssen 
15 B8B Dick Ouwehand 

16 B4A Jade van Dijk 
16 D8B Karlijn van der Nagel 
16 D8A Tyra Roerade 

16 D8A Fleur Schröder 
18 B4A Saar Braunstahl 

19 B5B Feline Roijers 
20 B4B Dani van der Meij 

21 B1B Jayden Rodenburg 
22 B6A Fleur Postmus 
22 B6B Luke van Duijvenvoorde 

23 D8B Brent Ooyendijk 
24 B2C Tess van Dijk 

26 B4A Niek Rijsdam 
26 B4B Éowyn de Mooij 

30 B5B Fabiënne Noort 

Welkom op school  

Groep D1:   Bibi van Duijvenbode (10-12-2015) 

Groep B1D:   Jette Wolvers (16-12-2015) 

   Boas van Vliet (13-01-2016) 

   Aaron Reedijk (29-01-2016) 

Groep B3A:  Jane Hoek 

 

We wensen jullie een hele fijne tijd en veel plezier toe op De Burcht! 
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Sportactiviteiten op De Burcht 

 

In de kerstvakantie was het weer tijd voor het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi voor basisscholen van de 

gemeente Katwijk. Dit jaar deden er 8 teams mee van CBS De Burcht: veruit de meeste van alle scho-

len in de gemeente Katwijk! Als school zijn we dan ook trots dat er zoveel kinderen mee wilden doen 

met het zaalvoetbaltoernooi.  

 

Er waren in totaal drie toernooien: 

• Jongens groep 7 

• Meiden groep 7/8 

• Jongens groep 8 

 

Hoe knap is het dan ook dat er op ieder toernooi een podiumplek werd behaald. De jongens uit groep 

7b zijn 2e geworden; de meiden uit groep 7a en 7b hebben een derde plek behaald; de jongens uit 

groep 8a hebben een bronzen medaille en de jongens uit groep 8b hebben de zilveren plak naar huis 

genomen. Ook willen wij de teams bedanken die helaas buiten de prijzen zijn gevallen. U kunt dus 

zien dat de prijzenkast weer is gevuld en dat iedereen een mooie dag heeft gehad.  

 

Leuk dat er zoveel supporters langs de lijn stonden. Bedankt dat u er was. 

 

Houd ISY in de gaten voor inschrijvingen voor de aankomende schooltoernooien!  
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Schoolgids en schoolplan 

Op onze website www.cbsdeburcht.nl kunt u de schoolgids en het schoolplan vinden. Het schoolplan 

is ons plan voor de komende 4 jaar en in de schoolgids staan voornamelijk zaken die ieder jaar van 

belang zijn.  

 

Vervolg verbeterborden 

Deze maand wordt begonnen met verbeterbord 2. Een verbeterbord wordt opgestart per bouw omdat 

dit gaat over leerling-doelen. Welke doelen willen wij als leerkrachten bereiken die de ontwikkeling 

van de leerlingen ten goede komt? Dit verbeterbord zal gaan over hoe we onze leerlingen volgen en 

hoe we inspelen op ontwikkelingen tijdens de lessen. Iedere bouw (onder-, midden– en bovenbouw) 

geeft op zijn manier invulling aan het onderwerp door rekening te houden met het kader: analyseren 

van leerling resultaten, plannen voor een vervolginstructie en de evaluatie hiervan.  

 

Voorspellingskracht van eindtoets en schooladvies  

Jaarlijks ontvangen wij een cohorteonderzoek. Hierin wordt onze school vergeleken met andere scho-

len in Nederland en krijgen wij een rapportage hoe onze leerlingen presteren na de basisschool. In dit 

figuur ziet u ons schooladvies vergeleken met het uiteindelijk behaalde diploma. Hoe voorspellend 

zijn het basisschooladvies en de eindtoetsscores voor het succes van leerlingen in het voortgezet on-

derwijs? Hoe verhoudt die voorspellende waarde zich tot het landelijk gemiddelde? Deze vragen zijn 

interessant, omdat de voorspellende waarde van de advisering wellicht iets zegt over de kwaliteit van 

het gehanteerde beoordelingsbeleid. De aanname is: hoe groter de voorspelde waarde van de advise-

ring van uw (oud-)leerlingen is voor hun succes in vervolgopleidingen, hoe beter de kwaliteit van uw 

beoordelingsbeleid.   

 

Eind van de maand januari ontvan-

gen de leerlingen in groep 8 het 

schooladvies. Ons beoordelingsbeleid: 

Wij stellen het advies op met de leer-

krachten van groep 8 en directie, let-

tend op werkhouding, huiswerkresul-

taten, citoresultaten (gr. 6, 7, 8) en 

basisvaardigheden.  
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De Burcht: Christelijke school 

Lied van de maand 

Wat de toekomst brenge moge 

 

Wat de toekomst brengen moge, 

Mij geleidt des Heeren hand; 

moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen 

met een rustig kalme moed!  

 

Heer, ik wil Uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig hij, die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij Uw wegen duister, 

zie, ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al Uw luister, 

als ik in Uw hemel kom! 

 

Laat mij niet mijn lot beslissen: 

zo ik mocht, ik durfde niet. 

Ach, hoe zou ik mij vergissen, 

Als Gij mij de keuze liet! 

Wil mij als een kind behand'len, 

dat alleen den weg niet vindt: 

neem mijn hand in Uwe handen 

en geleid mij als een kind. 

 

Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand 

loop ik met gesloten ogen 

naar het onbekende land. 

Januari 2020 

Er is een nieuw jaar begonnen, wij weten niet 

wat dit jaar ons zal brengen maar we mogen 

weten dat God met ons meegaat. Vandaar dat 

dit lied is gekozen als lied van de maand janu-

ari. Dit lied kan ook gezongen worden op de 

melodie van The Rose, wat ook prachtig is.  

 

Liedboek 2013 913  

Liedboek voor de kerken Gezang 293  

Opwekkingsliederen 377  

  

 

Themadienst 2020 

Zondag 16 februari is onze gezamenlijke the-

madienst in de drie Valkenburgse kerken. De-

ze dienst wordt voorbereid in samenwerking 

met ds. van der Laan, ds. Buitendijk en ds. Ze-

bregs. In de nieuwsbrief van februari ontvangt 

u meer informatie, maar hij kan alvast in uw 

agenda genoteerd worden.  

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

