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Ieder jaar vieren de juffen van de groepen 1 en 2 hun verjaardag op

2 t/m 6 maart: inschrijven

dan 1 groot feest in alle kleuterklassen. Deze keer was dit woensdag

rapportgesprekken via ISY

19 februari en het was super gezellig. Veel kinderen waren verkleed

10 maart: rapportgesprekken

dezelfde dag. Niet dat ze op deze dag allemaal jarig zijn, maar het is

en de juffen zijn enorm verwend. Een leuke foto-impressie vindt u op
pagina 3.

11 maart: Biddag 09:15
Hervormde kerk

Rapportgesprekken
Op dinsdag 10 en donderdag 12 maart zijn de rapportgesprekken.

12 maart: rapportgesprekken

Ouders/verzorgers schrijven zich hiervoor in door middel van een
uitnodiging via ISY, deze wordt maandag 2 maart verstuurd. Tijdens

13 maart: 12.15 rapporten mee

deze 10 minuten wordt met u gesproken over hoe het gaat met uw
kind en neemt u samen het rapport door.
U bent altijd welkom in gesprek te gaan met de leerkracht(en) buiten
deze gesprekken om.
071-4074467 info@cbsdeburcht.nl
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Jarigen in maart: Van harte gefeliciteerd!
1
3
4
4
4
6
6
7
8
11
14
17
17
19

D8B
B3B
B3B
B4A
B5B
B3A
B6B
B6B
B6B
D8B
B3A
B2A
D8B
D8A

Peter Baeten
River van der Meij
Finn de Vries
Feline Zwaan
Anna Corsel
Jasper de Wit
Jonah Calis
Tom Rijsdijk
Xavi Heemskerk
Nino Jonker
Lars Bremer
Nico de Vreugd
Kenji Sloos
Kayleigh van der Nagel

20
20
22
22
24
25
25
25
27
29
30
30
31

B3A
D7B
B3A
B4B
D7B
B4B
B6A
D7B
B1B
B3A
B1C
B5A
B4A

Vigo Heemskerk
Nick Greebe
William Kroon
Anna Rauws
Pien Veldmaat
Niels Sinon
Sem van der Nagel
Cas Hufkens
Meike Berkheij
Jan van den Berg
Levi van Delft
Kiki van den Hoek
Steven Zwaan

Welkom op school in maart:
Jaap Kuijt

(07-03)

B1D

Fientje van Kooperen

(11-03)

D1

Jonathan van Delft

(19-03)

B1D

Daniël Todd

(27-03)

B1D

Duux de Mooij

(29-03)

B1D

Nieuwe leerlingen (broertje of zusje)
Nieuwe leerlingen op De Burcht schrijven we graag in voor ze 2 jaar worden. Op deze manier kunnen
we een goede inschatting maken van het aantal klassen en leerkrachten die we nodig hebben. Momenteel hebben we 18 groepen op De Burcht en ruim 400 leerlingen.

Nieuwe juffen
Juf Corinda van der Plas is onze nieuwe collega in groep B1/2A. Vanaf deze maand staat zij alle da-

gen voor deze groep. Juf Brigitte en juf Monica zullen vooral groep D1 lesgeven.
Juf Tamara Rovers is onze nieuwe leerkrachtondersteuner. Ze zal met kleine groepjes werken en de
leerkrachten van de groepen 3 en 4 ondersteunen. Ze werkt bij ons op maandag, dinsdag en donderdag.
We wensen jullie een heel mooie en fijne tijd toe op De Burcht!
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Juffen dag groep 1 en 2: Een groot feest!
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De Burcht: Kwaliteitsschool
Verbeterborden
De 2e serie verbeterborden gaan over het gebruik van onze Linkerpagina i.c.m. de instructietafel of
kleine kring. Iedere bouw (onder-, midden– en bovenbouw) bespreekt tijdens bouwvergaderingen de
invulling van de Verbeterborden. Eind maart zullen we deze 2e serie afronden en de successen benoemen in de Nieuwsbrief van april.
Onze Linkerpagina is het linkerdeel van de groepsmap van de leerkracht. Rechts staat de weekplanning, links staat welke leerlingen extra hulp of extra uitdaging nodig hebben. Die extra tijd die leerlingen krijgen is in te zetten d.m.v. een kleine kring (bij de kleuters) of de instructietafel (vanaf groep

3).

Damtoernooi
In februari stonden er weer een aantal schooltoernooien op het programma. Uiteraard schreven er
zich weer veel kinderen in voor het 1 tegen 1 damtoernooi, 3 tegen 3 basketbaltoernooi en het handbaltoernooi. Wij zijn weer trots dat er zoveel kinderen van CBS de Burcht
mee hebben gedaan.

Op 19 februari werd het 1 tegen 1 damtoernooi gehouden. Het toernooi
werd door Demi de Mooij gewonnen en Lieke Heeringa werd 2e. Een
mooie prestatie!
In de voorjaarsvakantie werd er op maandag basketbal gespeeld. Ondanks de vele basketballers uit de
gemeente Katwijk werd er toch nog een 3e plek behaald door Sam de Mooij, Kylie van den Oever,
Cas Hufkens en Bram Russchenberg. Heel knap!
Op vrijdag werd er (helaas) het laatste handbaltoernooi gehouden en deden er 2
teams van CBS de Burcht mee. Het eerste team stond tot de laatste wedstrijd op

een 2e plek, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een gedeelde derde
plek.
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Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie

19-10-2020

23-10-2020

Kerstvakantie

21-12-2020

01-01-2021

Voorjaarsvakantie

22-02-2021

26-02-2021

Pasen

02-04-2021

05-04-2021

Meivakantie

26-04-2021

07-05-2021

Hemelvaart

13-05-2021

14-05-2021

Pinksteren

24-05-2021

Zomervakantie

19-07-2021

27-08-2021

Kunstlessen
Juf Kim verzorgt de kunstlessen voor groep 3 t/m 6. Hierbij weer enkele foto’s die illustreren wat er
zoal gedaan wordt. De gele afbeeldingen laten gutsen in kunstlinoleum zien, uitgevoerd door de groepen 5 en 6. De groepen 3 en 4 hebben kleuren gemengd met penseel. We merken dat de leerlingen
enthousiast zijn. Door de werkdrukgelden hebben we juf Kim iedere donderdag uitgeroosterd van
lestaken en ingeroosterd voor kunstlessen. Op deze manier kunnen we iets extra’s doen voor de ontwikkeling van de leerlingen en hebben de leerkrachten van die groep even de handen vrij voor bijvoorbeeld administratieve taken. Win-win-win.
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De Burcht: Christelijke school
Lied van de maand
Gezang 153: 4
Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonden,
en door zijn bloed
wordt ons gemoed
gereinigd van de zonden.

Het lied van de maand is een Paasgezang. In
vers 4 gaat het over het sterven van Jezus
voor onze zonden. Dit deed Hij voor ons, Hij
wil ons schoonwassen van onze zonden.

Biddag 2020 om 09:15
Woensdag 11 maart is het Biddag. Met de hele school
bezoeken wij de Nederlandse Hervormde kerk om 09:15. Het thema dit jaar is: Vraag gerust! (Lukas
11: 1-13). Lukas laat doorschemeren dat het gebed van Jezus zó indrukwekkend is. Diverse leerlingen
hebben een inbreng in deze dienst, bijvoorbeeld bij het lezen uit de bijbel en bij het gebed. Ds. van der
Laan zal deze dienst voorgaan.

Kernboodschap
Stelt u zich eens voor dat u een leerling van de Heere Jezus bent in de tijd waar het boek Lukas over
schrijft. U staat tussen de andere leerlingen in en kijkt toe hoe Jezus met Zijn Vader in gesprek is.
Hoe zou dat zijn? Lukas laat doorschemeren dat het gebed van Jezus zó indrukwekkend is, dat het
een verlangen in de leerlingen wakker maakt. Een verlangen om net zo met God in gesprek te kunnen
zijn als Jezus met zijn Vader sprak. Het is, alsof ze zonder nadenken aan Jezus vragen: ‘Heere, leer
ons bidden!’
Kleine kinderen zijn soms ontroerend zichzelf, als ze aan God vertellen wat hen bezighoudt. Hoe
groter kinderen worden, hoe moeilijker ze bidden kunnen vinden. Wat mag je Hem eigenlijk vragen?
Wil Hij ernaar luisteren? Wat kun je zeggen? En is het niet onbeleefd om dat ene aan God te vragen?
Lukas vertelt in hoofdstuk 11 wat het antwoord van Jezus aan de leerlingen is. Jezus leert ons daar
het ‘Onze Vader’, een prachtig gebed dat duizenden jaren later nog steeds wereldwijd gebeden wordt.
Via ISY ontvangen ouders van De Burcht het gezinsdagboek. Dit geeft u de mogelijkheid ook thuis
met elkaar te spreken over het thema behorende bij Biddag 2020.
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Uitbreiding
Afgelopen jaar zijn we op locatie ‘t Duyfrak begonnen met de groepen 1 en 2. Komend jaar worden
dit de groep 1, 2 en 3. De vele ouders met kleine kinderen uit ‘t Duyfrak hebben hierdoor een keuze
uit twee scholen in hun wijk. Door de jaren heen hebben we gemiddeld 25% van onze leerlingen uit ’t
Duyfrak ingeschreven. Momenteel bestaat de nieuwe inschrijving voor ruim 40% uit Duyfrakkinderen.
In verband met die groei trekken we samen met De Dubbelburg op richting de gemeente over uitbreiding van lokalen voor beide scholen. We hebben recent een succes behaald, de gemeente heeft toegestemd in uitbreiding met 3 lokalen. Met De Dubbelburg en KOK Kinderopvang is een stuurgroep op-

gericht om die uitbreiding te begeleiden.

Ooievaarsnest
Donderdag 7 november is de ooievaars-broedpaal geplaatst. Hier waren veel leerlingen uit ‘t Duyfrak
bij aanwezig (foto links). Dinsdagmorgen 3 maart wees Fabiënne uit groep 8 ons erop dat er een ooievaar op de rand van het nest zat (foto rechts). Mooi om te zien en hopelijk vindt de ooievaar deze
plek geschikt voor een nest. De dorpsweide is er een mooie plek voor.

Vanaf het schoolplein op ’t Duyfrak is de ooievaar te zien.
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