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Biddagdienst woensdag 11 maart 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

Afgelopen maand hadden we onze biddagdienst met als thema: 

Vraag gerust! Vragen waren er de afgelopen weken genoeg en zullen 

de komende tijd ook nog wel blijven, net als God, Hij blijft ook. Hij 

was en is en zal er altijd zijn. In deze tijd waarin de coronacrisis er-

voor zorgt dat we zoveel mogelijk thuis werken ben ik heel dankbaar 

voor de creativiteit, vindingrijkheid en samenwerking tussen ouders, 

leerkrachten en leerlingen. We weten elkaar digitaal te vinden. 

 

Voor Pasen zetten we sinds deze week elke dag een filmpje op ISY. 

Een juf of meester vertelt een verhaal en we delen liedjes die erbij 

passen. Dit doen we 3 weken lang en zo zijn we toch met elkaar ver-

bonden rondom dit mooie feest. Ook hebben we bedacht dat elk kind 

een kruis maakt of kleurt en voor zijn raam hangt. De vrijdag voor 

Pasen zal er een compilatie gedeeld worden van al deze kruizen. We 

blijven hoe dan ook met elkaar verbonden.  

April 2020 

Jarigen april  
 
Welkom op school   
 
De Burcht: Kwaliteitsschool 
 
De Burcht: Christelijke school  
 
 

Inhoud 

2 
 
2 

 
2 
 
3 
 
 

Agenda 

10 april: Goede Vrijdag 

 

12 april: Eerste Paasdag 

 

13 april: Tweede Paasdag 

 

27 april: Koningsdag 

Start meivakantie 

 

 

 

071-4074467  info@cbsdeburcht.nl  
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4  B3B  Tim Haver   
4 B5B  Annemarie van der Kamp 

5 B1B Tijn Haasnoot 
6 B3A Jasmine Roijers 
6 D8B Thijmen Heinz 

8 B2B Aro de Mooij 
11 B3B Max Vogelpoel 

12 B3A Neline Kulk 
12 B3B Mathias van den Bosch 

12 B4B Senna Hoekstra 
12 B6A Levi Slootweg 
13 B1A Julin Timmermans 

16 B1A Liam Mengerink 
17 D8B Eleanora Micheil 

19 B3A Jasper Theil 
19 B4A Lorenzo Cossu 

19 B5A Gijs Koekebakker 

Jarigen in april: Van harte gefeliciteerd! 

19 D7A Romy van der Burg 
22 B1A Nienke Hoekstra 

23 B3B Floris Prigge 
25 D8A Lynn van der Nagel 
25 D8B Sanne van Winsen 

26 B3A Ashley Teljeur 
27 B6A Roos van der Horst 

27 D8B Jesse Deurman 
28 B1C Sanne Kuijt 

28 B5B Ruben van der Zon 
28 D7A Marit Bremer 
29 D7A Marijn van der Bent 

30 B5A Milou Oudshoorn 
30 B5B Jesse van Duijn 

30 B6B Enly van Duijn 
30 D8A Fleur Freke 

Welkom op school in april:  

Boaz Russchenberg  (18-04)  B1D 

Joshua de Vreugd   (19-04)  B1D 

Joris Leonard   (20-04)  B1D 

Sem van der Plas  (22-04)  D1 

Stefan Heemskerk  (26-04)  D1 

   

In verwachting:  

Dankbaar en blij zijn we met het nieuws dat juf Corinda van der Plas (B1/2A) en juf Marjoleine Aten 

(D1/2) in verwachting zijn. Ze zijn beiden uitgerekend in augustus.  

 

De Burcht: Kwaliteitsschool  

De afgelopen weken hebben we als team samengewerkt om het thuisonderwijs op te starten. Deze sa-

menwerking is al jaren zeer goed en als collega’s hebben we heel veel aan elkaar. Door met elkaar sa-

men te werken zullen we deze periode goed doorkomen. Het thuisonderwijs wordt vormgegeven door 

te werken in enkele schriften maar vooral via de digitale programma’s van Gynzy en Junior Einstein. 

Zo kunnen de leerkrachten volgen wat thuis lukt en wat moeilijk is en staan we in verbinding met el-

kaar. Vooral via ISY wordt de dagplanning doorgestuurd en gaan de kunstlessen e.d. zoveel mogelijk 

door, al is dat laatste optioneel. Al met al genoeg op trots op te mogen zijn.  
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De Burcht: Christelijke school 

Het lied van de maand heet: Ik wens jou. De 

Ik in dit lied is God, dat wordt heel duidelijk 

in het laatste couplet. God geeft je die muur, 

dat vuur, die jas en die vriend. Soms in een 

vorm die je zelf misschien (nog) niet herkent, 

maar hij geeft alles wat je nodig hebt.  

 

Pasen  
Het Paasproject is online van start gegaan via 

ISY. Misschien heeft u samen met uw 

kind(eren) het eerste verhaal van juf Janske al 

mogen zien en horen. Van maandag tot en 

met donderdag zal er elke dag een verhaal op 

ISY verschijnen, drie weken lang. Elke maan-

dag verschijnt er naast het verhaal ook een 

creatieve verwerking die vrijdag gemaakt kan 

worden, eerder mag natuurlijk ook. 

  

Samen 

Hoewel we Pasen dit jaar op afstand moeten 

vieren, willen wij laten zien dat we dit als 

school ondanks alles toch samen doen. Daar-

om hebben we bedacht dat elk kind van De 

Burcht een kruis maakt/knutselt en dit voor 

zijn of haar raam hangt en hier een foto van 

maakt. Wij hebben gekozen voor het kruis 

omdat dit voor ons het symbool is voor de 

genade van God. We willen vragen dit ook goed te laten zien door vrolijke kleuren etc. te gebruiken 

als het kruis gemaakt wordt.  

De foto’s kunnen voor woensdag 8 april naar juf Petra van der Plas (p.vanderplas@cbsdeburcht.nl) 

worden gemaild en zij maakt hier een mooi geheel van. Het resultaat is vanaf Goede Vrijdag te bekij-

ken op ISY. Bruist u of uw kind al direct van de ideeën, ga dan vooral alvast van start. Nog niet direct 

een idee? Geen nood, op ISY hebben we een document opgenomen met verschillende voorbeelden. 

Wij hopen dat de filmpjes, overdenkingen en liederen veelvuldig bekeken zullen worden en zullen 

zorgen voor mooie gesprekken. Wij wensen u allen een mooie tijd richting het Paasfeest!   

  

Lied van de maand 

Ik wens jou  

Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 

dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 

dat de liefde van je leven op je wacht 
 

Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 

ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 

 

een muur voor de wind 
en een vuur voor de kou 

een jas voor de regen 
en een vriend dichtbij jou 

 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent 

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 

dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft 

 
een muur voor de wind 

en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen 

en een vriend dichtbij jou 

 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een 

schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet 

bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 

ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang  

 
https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiymU  

https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiymU

