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Bevrijdingsdag 2020 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

De maand mei is begonnen. Gelukkig konden we genieten van mooi 

weer tijdens de vakantie. In de meivakantie was het Bevrijdingsdag 

en hebben we de vlag laten wapperen. Het leek me wel een mooie 

foto om te plaatsen in de nieuwsbrief en nu wil het toeval dat er een 

duif voorbij vliegt (zie blauw van de vlag). Een duif als teken van vre-

de. In het Christendom staat de duif ook voor de Heilige Geest, het 

feest dat we vieren tijdens Pinksteren. Toeval, of valt het je toe? In 

ieder geval zijn we blij dat er versoepelingen zijn en dat we persoon-

lijk contact met elkaar mogen hebben. Dit voelt als een soort bevrij-

ding, vast niet zoals 75 jaar geleden, maar toch. Het zette me wel aan 

het denken hoe deze periode geweest moet zijn toen we bezet waren. 

We zijn klaar voor een nieuwe periode waarin we onderwijs mogen 

geven met nieuwe regels en afspraken vooral ten aanzien van afstand 

en hygiëne. Hiervoor hebben we goede maatregelen getroffen op 

school. Samen maken we er een mooie periode van! 

Mei 2020 

Jarigen mei  
 
Welkom op school   
 
Opvang tijdens Corona 
 
De Burcht: Kwaliteitsschool  
 
De Burcht: Christelijke school 
 
Kleurplaat: lied van de maand 
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Agenda 

 

Ma. 4 mei: Dodenherdenking 

 

Di. 5 mei: Bevrijdingsdag 

 

Zo. 10 mei: Moederdag 

 

Ma. 11 mei: weer naar school 

 

Do. 21 mei: Hemelvaartsdag 

(vrij) 

 

Vr. 22 mei: vrij 

 

Zo. 31 mei: Pinksteren 

071-4074467  info@cbsdeburcht.nl  
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1 B1A Senna van Duijn 
1 B2B Tijmen Varkevisser 

1 B3B Lukas Ouwehand 
2 B3B Jaimy Guijt 
2 B4A Roselie Moorlag 

3 B4B Julian Blonk 
3 D8A Bijoux Zwaan 

4 B5A Alex Kort 
6 B2B Robienne Brandt 

6 B2B Stan de Vries 
6 D8B Sven Postmus 
7 D7A Barrie Kortekaas 

8 D8B Niek den Dulk 
9 D1 Jace van der Nagel 

9 B4A Nynke van Duijvenvoorde 
9 B6A Martijn Gravekamp 

9 D8A Jaylinn Schrok 
10 B2A Sura Boerboom 
10 D8A Thijs van Egmond 

11 D8B Thys van der Nagel 
12 B1A Robine Kort 

14 B2B Jesse de Vries 

Jarigen in mei: Van harte gefeliciteerd! 

15 B5A Dean van der Nagel 
15 B6A Maren Houwaard 

17 B2C Meike Knetsch 
17 B6A Julian Varkevisser 
18 B3A Marilyn Heckman 

19 B1A Benthe Bekker 
19 B3A Noah van Duijn 

20 B1A Lexi Bomhof 
21 B1A Izzy de Mooij 

21 D8A Bastiaan Star 
22 D2 Sarah Rauws 
23 B6A Alfie van der Meij 

23 D7A Nout Kruit 
23 D7A Julia Prigge 

24 B1C Miles Horsley 
25 B5B Anouk Ravensbergen 

25 D7B Sofie Ravensbergen 
25 D8B Carolina Barnhoorn 
26 B2C Jack Hoekstra 

29 B2A Fabiënne den Haan 
29 B3B Liz van der Nagel 

 

Welkom op school ‘gewoonlijk’ in april, nu in mei:  

 

B1D Tijn Middendorf  (03-04)  

B1D Boaz Russchenberg (18-04)  

B1D Joshua de Vreugd  (19-04)  

B1D Joris Leonard  (20-04) 

D1 Sem van der Plas (22-04) 

D1 Stefan Heemskerk (26-04) 

 

Justin van Duijn is nieuw in groep B2B i.v.m. verhuizing naar Valkenburg. Zo kan hij nog een aantal 

maanden wennen aan zijn nieuwe school en dan mee naar groep 3. Van harte welkom Justin! 

 

We wensen alle kinderen een hele fijne, mooie en leerzame tijd toe op De Burcht! 
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Bezoekje door politie  

Tijdens één van de opvangdagen kwam er toevalligerwijs een 

politieauto langs. Hij moest op een ander adres zijn, maar juf 

Esmeralda vroeg of hij even tijd had voor de leerlingen van De 

Burcht. Nou dat had hij gelukkig wel en dat vonden we heel leuk! 

Bedankt politie! 

 

 

 

We staan er niet alleen voor 

Tijdens de opvang is het huiswerk van de kinderen 

gemaakt maar was er ook vaak tijd over. Zo werd er 

verstoppertje door de school gedaan, maar is er op een 

dag ook een mooie tekst gemaakt. Deze hangt in één 

van de lokalen aan de Broekweg: We staan er niet 

alleen voor, zo is het.  

 

Impressie van thuisonderwijs 
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Vanaf deze week mag de school weer open en mogen we voor de helft naar school. Op De Burcht 

hebben we gekozen voor een (onofficieel) continurooster. Er is een verdeling gemaakt waarbij reke-

ning gehouden is met broertjes en zusjes. De leerlingen mogen óf op maandag en donderdag naar 

school, óf op dinsdag en vrijdag. De A/C-groepen van 08.45 - 14.00 en de B/D-groepen van 09.00 - 

14.15. Op woensdag zijn we ‘open’ voor de leerlingen waarvan ouders een cruciaal beroep hebben. 

Deze leerlingen zijn ook op de andere dagen welkom, in hun eigen klas.  

 

We hebben gekozen om dagelijks om 14.00 of 14.15 te stoppen met lesgeven zodat de leerkrachten 

tijd hebben voor eventuele vragen van thuiswerkende leerlingen. Op woensdag zijn we met elkaar 

aan het werk om een nieuw rooster op te stellen voor thuis– en schoolonderwijs. Dit zit anders in el-

kaar dan gewoonlijk, vandaar dat we hier de tijd voor nemen. Op deze manier verwachten we dat het 

goed komt. De inzet van ouders thuis blijft van belang om het onderwijs zo goed mogelijk door te 

kunnen laten gaan.  

 

Hoewel het thuiswerken ervoor gezorgd heeft dat we voornamelijk in de groepen 3 t/m 5 een digitale 

inhaalslag hebben gemaakt blijkt dat we het persoonlijk contact met de leerlingen gemist hebben. 

Heel fijn dat dit nu wel weer kan met alle voorzorgsmaatregelen.  

 

 

Groep B1D ging maandagochtend met 

hoepels naar de klas. De hoepels die-

nen als stuurwiel maar geven ook ge-

lijk afstand aan tussen elkaar en de 

leerkracht.  
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De Burcht: Christelijke school 

 

Een lied over het pinksterfeest: de komst van 

de Heilige Geest. De Geest die ons helpt aan 

elkaar te vertellen over Gods liefde, Jezus 

verlossing.  

 

  

 

 

 

Geboren 

Dankbaar en blij zijn we de geboorte van Oli-

ver. Oliver is de zoon van juf Hennie en Cas-

per en broertje van Jeppe. Moeder en zoon 

maken het goed. Van harte gefeliciteerd! 

 

 

Lied van de maand 

‘t Is feest vandaag,  

‘t is pinksterfeest  

 

't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest, 

wij staan in vuur en vlam, 

want Hij, die bij ons is geweest, 

werkt verder aan zijn plan. 

 

Wij weten het nu zonneklaar: 

al ging Hij van ons heen, 

wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 

wij zijn niet meer alleen. 

 

Wij gaan op weg, de wereld rond, 

er is geen houden aan. 

De woorden gaan van mond tot mond, 

voor ieder te verstaan. 

 

De wonderen zijn om ons heen, 

ze waaien op de wind. 

't Is feest vandaag, voor iedereen: 

een nieuwe tijd begint!  
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