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Voorleesdagen waren heel gezellig 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

Van 22 januari t/m 1 februari waren de nationale voorleesdagen. 

Veel ouders zijn gekomen om ons voor te lezen en dat was een heel 

gezellig begin van de dag. Voorlezen is heel belangrijk en met het 

juiste boek nog leuk ook. Wanneer uw kind zelf kan lezen blijkt 

voorlezen nog steeds zeer positief te zijn voor de schoolprestaties. 

Kinderen komen in aanraking met nieuwe woorden, het vergroot 

hun woordenschat én taalbegrip.  

 

Afgelopen gemeenteraadsvergadering is positief ingestemd met de 

uitbreiding van locatie Duyfrak. Deze aanbouw zorgt voor extra 

klaslokalen en ruimte voor kinderopvang. We zijn heel blij met de-

ze instemming omdat we kunnen doorbouwen aan een volledige 

leerlijn (groep 1-8) op locatie Duyfrak. Ons pand aan de locatie 

Broekweg staat in het eerste cluster (0-5 jaar) van vervangende 

nieuwbouw of renovatie. Een nieuwe school biedt nieuwe kansen 

voor de indeling en gebruik van verschillende ruimtes als ook de 

mogelijkheid energieneutraal te worden. Wordt vervolgd.  
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CBS De Burcht  

071-4074467  

info@cbsdeburcht.nl  

Agenda 

Begin februari : afname Cito M 

Groepen 1-7 

 

21 februari: continurooster 

Groepen 5 –8  

 

24 februari: voorjaarsvakantie 

 

2 maart: weer naar school 
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1 B4A Rosanne Jansen van   
  Rosendaal 

2 B1B Sven van der Plas 
2 B1C Jesse Kleen 
4 B1C Isa van Wijk 

5 B5B Lennard Star 
6 D2 Bibi Scholten 

10 B2B Lieve Hoek 
10 B6A Floortje Wassink 

11 B7B Gwen Wiersma 
13 B8B Roos van Berkel 
15 D7A Natalie Ehigiene 

15  D7B Guido Beije 
16 B6B Evi Glasbergen 

Jarigen februari: Van harte gefeliciteerd! 

17 D7A Anouk Haasnoot 
17 D8A Milan Zuijderduijn 

18 B1B Roseanne van Paridon 
19 B1B Mike van Söhnsten 
19 B4A Menno Knetsch 

22 B5A Noa Russchenberg 
23 B8A Julian Zandbergen 

24 B3B Emma van der Nagel 
25 D7B Sam de Mooij 

27 B5B Thom van der Bent 
27 D7A Babette van der Horst 
28 B6B Suze Vink 

29 D8A Marieke van der Meij 
  

Welkom op school  

Groep B1D:   Rowan van den Eijkel  (21-02-2016) 

 

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

 

 

Geboren  

Op 15 januari is Vive Scholten geboren. Vive is het zusje van Bibi en Evi. Ook wij zijn dankbaar en 

blij. Van harte gefeliciteerd met jullie dochter en zusje! 
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Deze weken worden de Cito M-toetsen afgenomen. Dit zijn methode-onafhankelijke toetsen. Ze hel-

pen ons in kaart te brengen waar extra hulp of extra uitdaging nodig is. Door middel van een groeps-

overzicht wordt dit overzichtelijk voor de leerkracht en de ondersteuners.  

 

Tweede verbeterbord 2019-2020 

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.  

 

Dit analyseren, plannen en evalueren doen wij op onze ‘linkerpagina’ van de groepsmap. Hier schrij-

ven we de leerlingen op die positief opvallen of het lesdoel niet bereikt hebben. Met behulp van de 

instructietafel of kleine kring wordt dan verlengde instructie gegeven en geëvalueerd of het lesdoel 

bereikt is.  

 

 

Gedeeld leiderschap: bouwcoördinatoren  

Op De Burcht werken we met 3 bouwen: onderbouw (groep 0, 1 en 2), middenbouw (groep 3, 4 en 5) 

en de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Om hier leiding aan te geven is er sinds november (intern) ge-

zocht naar bouwcoördinatoren. Een bouwcoördinator is een leerkracht met een speciale taak. Zoals:  

• Belangstelling tonen voor het werk van de groepsleerkrachten  

• Stimuleren van overleg tussen de groepsleerkrachten  

• Voorbereiden bouwvergaderingen (evt. voorstellen, plannen e.d.)  

• Afstemmen van onderwijsactiviteiten in de bouw  

• Inventarisatie van wat goed loopt en wat verbetering behoeft  

• Coachen en/of begeleiden van individuele groepsleerkrachten  

 

Juf Monica is onze onderbouwcoördinator en juf Threa de middenbouwcoördinator. Voor de boven-

bouw hadden we een interne vacature openstaan. Deze is, met instemming van het bestuur, ingevuld 

door juf Janske uit groep B6B. De komende maanden  zal zij 6 dinsdagen de bijhorende opleiding 

volgen in Rotterdam en zo voorbereid worden op bovenstaande taken.  

 

Juf Janske, van harte gefeliciteerd! 
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Wisseling gymtijden 

Halverwege het jaar wisselen de gymtijden van de groepen 3 t/m 8. Om alle klassen 45 minuten te 

laten gymmen moeten enkele klassen 15 minuten eerder beginnen. Door dit na een half jaar om te 

wisselen hebben alle klassen hier mee te maken. Het nieuwe rooster gaat in op maandag 10 februari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomen geplaatst op locatie Duyfrak 

Met behulp van Zwaanzinnig tuinidee zijn er 3 prachtige bomen geplaatst op locatie Duyfrak. Deze 

bomen zullen vooral in de warmere maanden voor schaduw zorgen door zijn parasolvorm. Daar-

naast staan ze heel leuk op het schoolplein. Enkele leerlingen hebben geholpen met de aanplanting. 

Gymrooster 

Maandag (Dorpshuis) 

08.30 - 09.15 Groep 6b 

09.15 - 10.00 Groep 3a 

10.00 - 10.45 Groep 3b 

10.45 - 11.30 Groep 4a 

11.30 - 12.15 Groep 5a 

13:15 - 14:00 Groep 6a 

14:00 - 14:45 Groep 4b 

14:45 - 15:30 Groep 5b 

Gymrooster 

Woensdag (Waterbos) 

09.00 - 09.45 Groep 7b 

09.45 - 10.30 Groep 8b 

10.30 -11.15 Groep 8a 

11.15 - 12.00 Groep 7a 

Gymrooster 

Donderdag (Dorpshuis) 

08.30 - 09.15 Groep 6a 

09.15 - 10.00 Groep 3a 

10.00 -10.45 Groep 3b 

10.45 - 11.30 Groep 4b 

11.30 - 12.15 Groep 5b 

Gymrooster 

Vrijdag (Dorpshuis) 

08.30 - 09.15 Groep 7a 

09.15 - 10.00 Groep 7b 

10.00 -10.45 Groep 4a 

10.45 - 11.30 Groep 5a 

11.30 - 12.15 Groep 6b 

De dik gedrukte klassen beginnen eerder. Na een halfjaar ruilen alle parallelklassen. 
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De Burcht: Christelijke school 

Lied van de maand 

‘Dit huis, een herberg onderweg’ 

 

Dit huis, een herberg onderweg  

voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,  

een toevluchtsoord in de woestijn 
voor wie met olie en met wijn  

pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis, waarin men smarten deelt,  
weet hoe Gods liefde harten heelt. 

 
Dit huis, waarin een gastheer is  

wiens zachte juk geen last meer is, 
dit huis is tot ons heil gegeven:  

een herberg voor wie moe en mat 
terzijde van het smalle pad  

struikelt en langer niet wil leven – 

plaats tegen de neerslachtigheid,  
een pleister van barmhartigheid. 

 
Dit huis, met liefde opgebouwd,  

dit gastenhuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase;  

hier kan men putten: nieuwe kracht, 

hier is beschutting voor de nacht,  
hier is het elke zondag Pasen! 

Gezegend al wie binnengaat  
en hier zijn lasten liggen laat. 

 

Gereformeerd Kerkboek 2017 lied 163   

Op de melodie van Psalm 84 
Zingende gezangen 213  

Dit huis, een herberg onderweg 

André Troost maakte op de melodie van 

Psalm 84 een lied voor het begin van de kerk-

dienst. Dit lied gaat over een herberg. Een plek 

voor wie moe is, voor verdwaalden, voor jong 

en oud. Een plek waar je nieuwe kracht kan 

putten. Een plek waar je al je zorgen mag neer-

leggen. De Kerk hoort zo’n plek te zijn. Helaas 

gaat dit ook vaak mis maar het is wel iets waar 

we als christenen naar mogen/moeten streven. 

Deze maand hebben we de themadienst en ho-

pen we weer met heel veel leerlingen en ouders 

naar de kerk te mogen gaan. Laten we bidden 

dat iedereen de Kerk (niet het gebouw maar de 

christenen), maar vooral God, mag ervaren als 

een herberg waar je rust vindt en nieuwe 

kracht krijgt.  

 

 

https://kerkliedwiki.nl/Gereformeerd_Kerkboek_2017
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Activiteiten bibliotheek Katwijk 

Bibliotheek Katwijk heeft een activiteitenaanbod, bijvoorbeeld voor de voorjaarsvakantie. Via deze 

link komt u bij het volledige programma. https://www.bibliotheekkatwijk.nl/dam/bestanden/

activiteitenfoldervoorjaar2020.pdf In deze folder staan zowel de volwassen- als kinderactiviteiten van 

januari t/m mei 2020. Elke week bieden we kinderactiviteiten aan en in de vakanties vaak nog meer. 

Zo komt bijvoorbeeld Dieuwertje Blok op woensdag 22 april een kindercollege geven en organiseren 

we tal van activiteiten in onze Makersplaets.  

 
 

https://www.bibliotheekkatwijk.nl/dam/bestanden/activiteitenfoldervoorjaar2020.pdf
https://www.bibliotheekkatwijk.nl/dam/bestanden/activiteitenfoldervoorjaar2020.pdf

