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Buitengym met juf Gerie 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

Na het heropenen van de scholen op 11 mei jl. hebben wij de kinderen 

weer met veel plezier mogen ontvangen. Natuurlijk was het in het be-

gin wel even wennen met al die maatregelen. Ook moesten wij het an-

derhalve meter-onderwijs op school goed leren afstemmen met het 

thuisonderwijs. Toch kijken we er positief op terug. We zijn ook erg 

trots op het harde werken van de kinderen (en ouders!).  

Vanwege de crisis loopt alles helaas anders dan we zijn gewend. Dit 

heeft wel laten zien dat wij er met zijn allen toch het beste van weten 

te maken! 

Onze juf Gerie kon ook niet wachten om de kinderen weer te laten 

zweten. Op maandag en vrijdag gaf zij halve groepen 20 minuten gym 

in de buitenlucht! Juf Gerie maakte voor deze lessen een mooie spel-

kist. Op deze manier konden de kinderen alsnog op een verantwoorde 

en leuke manier, sportief met elkaar bezig zijn!  
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Agenda 

1 juni: 2e Pinksterdag (vrij) 

 

8 juni: De school weer volledig 

open 

 

11 juni: Afgelast: schoolreisje 

groep 2 (Alle kleuters naar 

school) 

 

23 juni t/m 25 juni: Activiteiten-

week groep 8 

 

27 juni: Open dag CBS de 

Burcht  
071-4074467  info@cbsdeburcht.nl  
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1 B4a Daan van Leeuwen 
1 B5a Lenthe de Wit 

1 B5b Charike Kruijer 
1 B6a Isabelle Chen 
2 D7a Fenne Timmermans 

3 D7b Levi van der Zwart 
3 D8b Esmee van Delft 

6  B3b Sophie van Stijn 
6 B1a Hanneke Westeneng 

7 B3a Gidion van Dehn 
8 B4b Sem van Wijk 
8 D7a Fenne Verdoes 

8 D7b Josefien van der Zon 
9 D2 Vanity Ravensbergen 

9 B1b Esmee Sinon 
13 D8a Christiaan Jansen  

  van Rosendaal 

Jarigen in juni: Van harte gefeliciteerd! 

14  B3a Julian Guijt 
14 D8a Sam Oudshoorn 

15 D7b Sofie de Vries 
16 B6a Vera Rauws 
17 B4a Giel van Delft 

18  D8b Marleen van der Kamp 
20 D7b Esmeé de Wit 

21 D7b Michel van der Marel 
22 B3b Stijn van Delft 

22 B4b Ivo den Heijer 
22 D8b Jet de Mooij 
23 B3b Sifra Corsel 

24 D8b Marit Spaanderman 
27 B4a Esmee Haasnoot 

27  B4a Rosa-Lynn de Vreugd 
30 B3a  Jane Hoek 

 

Welkom op school in de maand juni:  

 

B1d Rosemarijn Heule  (08-06) 

D1 Lucy van Delft   (12-06) 

D1 Sofie van Delft (15-06) 

 
 

Wij wensen alle kinderen een hele fijne, mooie en leerzame tijd toe op De Burcht! 

 

Groepsverdeling 

Komend schooljaar zullen we starten met één groep 1/2 op locatie Duyfrak. Alsook één groep 3, 

één groep 7 en de groepen 8. Dat betekent dat de groepen 1 t/m 7 op locatie Broekweg gehuisvest 

zijn. Naast de drie kleutergroepen, start hier in januari een vierde kleutergroep.  

Wij komen dan uit op vijf kleutergroepen, drie groepen 3 en dubbele groepen 4 t/m 8.  

De komende jaren is het de bedoeling dat op beide locaties van CBS de Burcht de groepen 1 t/m 8 

zullen doorgroeien.  

 

Later deze maand juni wordt de indeling van de kleutergroepen wat betreft leerlingen bekend ge-

maakt. Tegelijkertijd maken we dan bekend welke leerkracht (en) uw kind komend schooljaar heeft. 
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Vanaf 8 juni mogen de scholen weer volledig open. Het schakelen naar een 'nieuw normaal' vanaf 8 

juni vergt meer voorbereiding dan verwacht. We willen zo goed mogelijk vormgeven aan anderhalve-

meter-onderwijs en kunnen niet overgaan tot de orde van de dag. De strikte RIVM maatregelen zijn 

op school dan ook nog steeds van kracht. Wij vragen u om onderstaande regels nog even goed met 

uw kind(eren) door te nemen.  

 

 

REGELS 
 

 De leerlingen wassen hun handen voordat ze naar school komen. Thuis ook nog even naar het 
toilet. 

 De leerlingen komen maximaal 5 minuten eerder naar school dan de afgesproken tijd. Ouders 
mogen niet op het schoolplein komen. Zij zetten hun kind af en gaan gelijk weer weg.  

 Op het plein gaan de leerlingen direct naar de afgesproken plek, waar normaal gesproken de 

vaste rij werd gemaakt. Hier staat de leerkracht 5 minuten voor aanvang en neemt de leerling 
mee naar het lokaal.  

 Handen wassen op de volgende momenten: 
    - Thuis, voordat je naar school komt 

    - Als je in de klas komt 
    - Na elk toiletbezoek 
    - Voor het eten en drinken 

    - Na het buitenspelen 
    - Aan het einde van de schooldag 

 Toiletbezoek pas na half 10, één leerling per keer. 
 Je hebt 2 keer een pauze. Neem eten en drinken mee voor de kleine pauze en lunch voor de gro-

te pauze. We eten en drinken in het lokaal. We spelen op aangepaste tijden in kleine groepen 2 
keer op een dag buiten.  

 Zorg dat je op de dagen dat je naar school gaat al je spullen bij je hebt. Je jas en tas hang je over 

je stoel in de klas. Voor de kleuters geldt dit ook.  
 Voor de kleuters: graag maandag een etui meenemen met kinderschaar en kleurpotloden zodat 

de leerlingen hun eigen materialen kunnen gebruiken. De midden- en bovenbouw maken al ge-
bruik van een eigen schaar, potloden enz.  

 Regels bij ziekte: Zijn er corona gerelateerde klachten in het gezin, dan blijven alle kinderen uit 
het gezin thuis. Bij andere klachten hoeft alleen het betreffende kind thuis te blijven. Als de leer-
kracht corona gerelateerde klachten ontdekt bij het kind, wordt u gebeld en verwachten wij dat 

het kind direct wordt opgehaald.  
 Mocht het gebeuren dat uw kind in zijn of haar broek geplast heeft op school, dan neemt de 

leerkracht contact met u op en wordt van u verwacht dat u uw kind zelf komt verschonen.  

 Aan het einde van de schooldag lopen de leerkrachten met de kinderen mee naar buiten, de kin-

deren gaan dan direct naar huis. Dit om drukte in en om de school te vermijden. Ook nu geldt 
weer: geen ouders op het schoolplein. 

 Kinderen die jarig zijn mogen nog niet trakteren. We wachten de ontwikkelingen af en bekijken 

wanneer dit weer verantwoord kan.   
 

 
Wij zullen ook sneller dan u gewend bent contact met u opnemen bij twijfel. We verwachten dat u uw kind dan 

z.s.m. ophaalt.   
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Nieuw tijdelijk rooster 

In overeenstemming met het bestuur en de MR kiezen we tot aan de zomervakantie voor Het Hoorns 

Model. Dit lijkt op een continurooster maar geeft de school de mogelijkheid tot invulling van de 

schooltijden. Kinderen eten in de klas met de leerkracht en onze vaste TSO-ouders verzorgen de op-

vang op het schoolplein. Het geeft u als ouder de mogelijkheid uw kind tussen-de-middag op te halen, 

al is dit voor ons niet wenselijk. We kiezen hiervoor om de verkeersbewegingen juist te beperken. De 

TSO gelden zullen tot de zomervakantie betaald worden door CBS De Burcht. KOK Kinderopvang 

is op de hoogte van dit rooster en heeft de aanvangstijden voor BSO aangepast, zij halen de leerlingen 

om 15.00 uur op. De A-groepen blijven 15 min. wachten op school.   

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Avondvierdaagse  

Wil je dit jaar toch de avond4daagse lopen? Dat is mogelijk! Je start vanuit je eigen huis en maakt een 

route met de app van  eRoutes. Net als anders kan je kiezen uit verschillende afstanden. Natuurlijk 

krijg je na 4 dagen lopen een echte medaille. Meer informatie en inschrijven via  

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition. Veel wandelplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Jeffrey Drost 

Sport en beweegcoach  

Sport- Beweegmakelaar Sportparken/Inclusief Sporten 

https://eroutes.com/nl/
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
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Afscheid groep 8  

De nieuwsbrief van vorig jaar stond deze maand vol met leuke berichten over het schoolkamp van groep 8.  

Dit schooljaar kon het kamp helaas niet doorgaan. De kinderen verdienen natuurlijk nog steeds een spetterend 

afscheid om deze bijzondere basisschoolperiode af te sluiten.  

De basisschoolperiode blijft toch ‘een stukje van je leven’. 

Afsluiting met activiteiten  

Als alternatief voor het kamp hebben we besloten dat we met de groepen 8 in week 26 enkele leuke activiteiten 

willen ondernemen tijdens schooltijden binnen en buiten de school. Het gaat om de dagen dinsdag 23 juni t/

m donderdag 25 juni. Wat de precieze planning zal worden van deze dagen hoort u later nog van de leerkrach-

ten. Één ding is zeker, het wordt onvergetelijk!  

 

 

Musical 

Zoals u op ISY heeft kunnen lezen, hebben wij ook besloten dat we dit jaar geen musical zullen opvoeren op 

de afscheidsavonden. Wij gaan natuurlijk wel op gepaste wijze afscheid nemen en zorgen voor een leuke invul-

ling van de avonden. Groep 8A doet dit zoals eerder gepland op donderdagavond 9 juli en groep 8B op vrij-

dagavond 10 juli. Waar, hoe en op welke wijze de avonden georganiseerd zullen worden blijft nog even af-

wachten, maar we gaan er het beste van maken. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bsonzewereld.nl%2Fag-32852-7-135711%2Fagenda%2Fafscheid_groep_8.html&psig=AOvVaw3U5Dv2cTHnV80UtvF95MbD&ust=1590836503376000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDTivj12OkCFQAAAAAdAAAAABAD
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De Burcht: Christelijke school 

 

 

 

 

 

 

 

Deze psalm werd in beurtzang gezongen. De 

Levieten vormden een koor en zongen de eer-

ste regel en het volk antwoordt met de twee-

de regel. De hele psalm samen is de geschie-

denis van alles wat God heeft gedaan: schep-

ping, veroveringen etc. De tweede regel is 

steeds een loflied voor God.  In vers 3 lezen 

we over de wonderen die God heeft gemaakt. 

Wonderen gebeuren nog dagelijks. Denk aan 

de geboorte van een kind, een dokter die het 

verstand krijgt iemand te opereren, de bloemen en planten die steeds weer gaan bloeien, mensen die 

er voor elkaar zijn in moeilijke tijden. Je kunt het wonderen noemen! Juist in deze tijd is het fijn dat 

wij op Hem mogen vertrouwen, Hij is goed, eeuwig duurt Zijn trouw.  

 

Hoera! Aimée is geboren! 

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van Aimée.  

Aimée is de dochter van Robbert en Mariëlle en het zusje van 

Chloé en Brent. Een wonder van God.  

Moeder en dochter maken het goed!   

 

 

 

 

Lied van de maand 

Looft den HEER, want Hij is 

goed 

(Liedboek) Psalm 136:1 en 3  

Vers 1 

Looft den HEER, want Hij is goed; 

Looft Hem met een blij gemoed; 

Want Zijn gunst, alom verspreid, 

Zal bestaan in eeuwigheid. 

Vers 3 

Looft Hem die de hemel schiep, 

Zijn verstand is grond’loos diep. 

Hij bereidde zee en land. 

Eeuwig houdt Zijn liefde stand. 

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=795#psvs
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Open dag 27 juni  

Zaterdag 27 juni houden we een OPEN DAG op beide locaties van CBS de Burcht.  

De open dag start op locatie Broekweg van 10.00 - 12.00 uur, daarna kunt u een kijkje nemen op loca-

tie ‘t Duyfrak van 13.00 tot 15.00 uur.  

We zullen dit laten plaatsvinden met inachtneming van de richtlijnen!  U bent van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

In verwachting 

Als afsluiter hebben wij mooi nieuws te melden over onze collega’s Juf Marit van der Plas (B1d) en 

juf Petra de Best (B3a). Ze zijn beiden in blijde verwachting!  

Juf Marit is uitgerekend in november en juf Petra is uitgerekend in december. Wat zijn wij God dank-

baar met dit mooie nieuws. Wij wensen hen een voorspoedige zwangerschap toe! 
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