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Een geslaagde open dag! 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar! Toch wel een 

heel bijzonder jaar. We kijken terug op een periode vóór corona, 

waarin we nog geen idee hadden wat ons allemaal te wachten stond. 

We vierden in die periode met elkaar o.a. Paardenmarkt, Sinterklaas 

en Kerst. In maart hebben wij zelfs nog Biddag met elkaar in de kerk 

mogen vieren! Achteraf zijn het extra kostbare momenten om op terug 

te kijken. Corona heeft heel wat in de war geschopt. Gelukkig hebben 

wij er met zijn allen toch het beste van weten te maken en kunnen wij 

terugkijken op een leerzame periode, waardoor wij nu juist extra kun-

nen genieten van de tijd met elkaar op school!  

 

Afgelopen zaterdag werd op beide locaties een open dag georganiseerd 

om iedereen kennis te laten maken met onze school. We kijken terug 

op een geslaagde open dag met nieuwe aanmeldingen als mooi resul-

taat!   

Juli 2020 

Jarigen juli 
 
Welkom op school  2020-2021 
 
De Burcht: Kwaliteitsschool 
 
Nieuwe taalmethode groep 3 
 
Paardenmarkt afgelast 
 
Schoolverlaters 
 
FUN-3-daagse groep 8  
 
Adviezen schoolverlaters 
 
Wenmiddag 16 juli  
 

Come4Sports week 
 
De Burcht: Christelijke school  
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Agenda 

8 juli: afscheidsavond groep 8 

 

13 juli: laatste schooldag groep 8 

 

13 juli: rapport mee 

 

16 juli: wenmiddag 

 

17 juli: laatste schooldag 

Iedereen ‘s middags vrij 

071-4074467  info@cbsdeburcht.nl  
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1  B6b Jette Bekker 
1 B1a Jesper van den Berg 

2 D2 Brent Mulder 
2  B5a Sem Ravensbergen 
3  B1b Noa Spaanderman 

4 B2a Jayson van Söhsten 
4 B2b Romée Varkevisser 

5 B3b Kaya van den Oever 
5 B4b Naomi Hogewoning 

6 B3b Marije Mengerink 
6 B3a Gaja Cossu 
8 B2a Ralph Maagdelijn 

9 B5a Stijn de Wit 
9 B5b Daan de Wit 

10  D2 Finn Groenendijk 
10 D2 Livah de Vries 

11 B2a Jimmie Kortekaas 
11 B2a Florence Star 
11 D7b Saar van Duijvenvoorde 

13 D7b Chloë van der Meij 
14 B5a Peter Jongeneel 

14 D8a Ryan van Brussel 

Jarigen in juli: Van harte gefeliciteerd! 

15 B5b Mette Verdoes 
16 B2C Jim Wiersma 

17  B3a Siem Hufkens 
18  B1a  Levi Jongeneelen 
20 B3a Jaden van Beelen 

20 D7a Tess van der Plas 
20  D8b Tessa Maagdelijn 

20 B1c Nils van Stijn 
21 D7b Roos van der Meij 

21 D7b Bram Russchenberg 
23 B3a Esmee van der Niet 
23 B6b Iefke Kuijt 

23 D7a Anouk Jongeneel 
25 B2a Liv Wolvers 

25 B3b Bram van der Nagel 
26 B3a Elena van den Eijkel 

27 B4b Robin van Leeuwen 
28 B2b Fabiënne de Mooij 
28 D2 Seppe Turk 

28 D8b Ilvy Stein 
30 D8a Job van Nieuwkoop 

Welkom in het nieuwe schooljaar :  

B1/2a: Riff Haasnoot, Stan de Vries, Ben Jongeneel, Fayline de Lange, Levi Imthorn 

B1/2b: Vik van der Plas, Eva van der Plas, Teije Joffers, Dean von Söhsten, Noud Ouwehand   

B1/2c: Lyam van Dijk, Lotte Kleen, Lucas Tetteroo, Neomy van Duijn,  

  Mason van Utrecht, Merel van der Velden, Tess van der Velden  

D1: Jamie van der Plas, Jesse de Best, Liv van den Hoek, Sophie Disseveld 

B3b: Carlijn Haasnoot 

B4a: Isabel Disseveld 

B5b: Patricija Dekkers 

B6b: Yara van Dijk 

 

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

 

Nieuwe leerlingen (broertje of zusje) 

Nieuwe leerlingen op De Burcht schrijven we graag in voordat ze 2 jaar worden. Op deze manier 

kunnen we een goede inschatting doen van het aantal klassen en leerkrachten dat we nodig hebben.  
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Uitkomsten enquête  
Graag wil ik iedereen die de enquête over veiligheid in de periode april en mei heeft ingevuld hartelijk 

danken. Het is een rare tijd, met extra druk op ouders, leerkrachten en leerlingen wat leidde tot een 

lagere respons: ouders (41%), leerkrachten (68%) en leerlingen (88%) maar nog steeds voldoende om 

een goed beeld te krijgen. Deze enquête wordt volgens een vast schema afgenomen, zodat we ontwik-

kelingen over het gevoel van (sociale) veiligheid en welbevinden kunnen volgen en zo-nodig onze 

aanpak bijsturen.  

        Samenvatting vragenlijst veiligheid leerlingen mei 2020 

We zien dat vragen over het optreden van de leraar en vragen over het welbevinden van de leerlingen 

en hun sociale, psychische en fysieke veiligheid, positief zijn gescoord. Daar zijn we blij mee en dat 

willen we graag zo houden. Ook waar gelegenheid was om opmerkingen te plaatsen, kregen we veel-

al positieve respons. Op twee vragen kregen we een lagere score. De score op de vraag ‘mijn kind 

durft er iets van te zeggen als kinderen anderen pesten’ en ‘Mijn kind durft er iets van te zeggen als 

kinderen anderen pesten’ vinden we reden voor actie.  

 

De leerlingen uit de bovenbouw vullen zelf ook de vragenlijst in. Onderwerpen die vanuit deze lijst de 

meeste mogelijkheden tot groei bieden zijn:  

  1. Mijn juf/meester treedt op als ik bang ben voor andere kinderen 

  2. Mijn juf/meester treedt op als andere kinderen aan mijn spullen zitten 

  3. Ik help kinderen als ze gepest worden geeft meeste mogelijkheid tot groei 
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Goed voordoen en elkaar helpen is van belang. De leerkrachten krijgen scholing over sociale compe-

tenties tijdens de studiedag Kanjertraining op vrijdag 11 september 2020. Hier zullen deze actiepun-

ten onderdeel van zijn. Lees hier de uitkomsten van de enquête die door de ouders is ingevuld.  

Ten slotte vullen ook de leerkrachten een enquête in. Uit de leerkrachtvragenlijst kwam 1 actiepunt 

naar voren. Ook deze willen we oppakken met onze studiedag Kanjertraining in september. Het gaat 

om de vraag: 'Ik durf er iets van te zeggen als anderen een negatieve invloed hebben op mijn welbe-

vinden. We bespreken hoe we dit binnen het team beter kunnen aanpakken.  

Een samenvatting van de uitkomsten van deze enquête kunt u vinden op de website onder het kopje 

‘Nieuwsbrief’. 

 

Nieuwe taalmethode groep 3 

De afgelopen maanden zijn we op onderzoek gegaan naar 

een nieuwe leesmethode voor in groep 3. Onze keus is geval-

len op Lijn 3. Ook sluit deze methode goed aan op de vak-

ken Station- Zuid en Grip wat vanaf groep 4 aangeboden 

wordt  t/m groep 8.  

 

Lijn 3 is een taal-leesmethode voor groep 3. Met buslijn 3 gaan de kinderen een jaar lang op reis door 

Leesstad. De buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen langs 12 hal-

tes (12 thema’s). Bij iedere halte maken de kinderen kennis met de letters en woorden rondom het 

thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de wereld om hen heen. Lijn 3 stelt de let-

ter centraal in de leeslessen. Hierdoor wordt memoriserend lezen – een woordbeeld inprenten – voor-

komen. Andere effectieve werkvormen zijn zingend lezen, hardop denkend voordoen (modelen) en 

voor-koor-door lezen.  

De methode bevat acht leerdomeinen: lezen, spelling, woordenschat, mondelinge communicatie, be-

grijpend luisteren, stellen, leesbevordering en wereldoriëntatie. 

De methode bestaat uit twaalf thema’s van drie weken. De leeslessen hebben een vast ritme: aanbied-

dagen en een oefendagen wisselen elkaar af. Instructie wordt aangeboden in 3 niveaus. Je hebt name-

lijk niveau 1 ster (risicolezer), 2 sterren ( gemiddelde lezer) en 3 sterren (goede lezer).  

Ook heeft Lijn 3 een bijpassende schrijfmethode 'Klinkers'. Hier zullen we ook mee gaan werken van-

af het volgende schooljaar.  

We kijken ernaar uit!  
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Geen Paardenmarkt 2020 

Helaas gaat de Paardenmarkt dit jaar niet door!  

De kinderoptocht komt hierdoor te vervallen. Dit 

betekent dat donderdag 10 september een normale 

schooldag is en de kinderen de hele dag naar school 

gaan. Op woensdag 9 september zijn de kinderen wel vrij!  Het risico van (te)veel mensen bij elkaar is 

voor de organisatoren te groot. Helaas, maar natuurlijk hebben wij hier alle begrip voor.  
 

Financiële steun door intermediair 

In Coronatijd bent u misschien in een andere situatie terecht gekomen 

dan u wenste. Of wellicht had u eerder al problemen om alles rond te krij-

gen wat betreft sport/cultuurgelden of wellicht was de aanschaf van leer-

middelen een enorme uitgave. Hiervoor hebben we juf Esmeralda aange-

steld als intermediair. Zij heeft contact met oa. het Jeugdfonds voor Sport 

en Cultuur. Aan de hand van een aantal in te vullen formulieren en inza-

ge in uw financiële toestand kan zij voor uw kinderen van waarde zijn. 

Dit alles gebeurt in vertrouwen. Mocht u uzelf en uw thuissituatie hierin 

herkennen? Schroom niet om te mailen naar e.dejong@cbsdeburcht.nl 

voor het maken van een (bel) afspraak! Wie weet kan zij u verder op weg helpen hiermee en bepaalde 

aanvragen voor u doen om zo een beetje ruimte te bieden in uw eigen budget. 

 

Bedankje! 

Onlangs werden wij op school verrast met deze kleurrijke toren. ‘Blikken van 

waardering’ gevuld met heerlijke stroopwafels voor alle leerkrachten.  

Een bedankje van ouders voor onze inzet de afgelopen weken. Een ontzet-

tend lief gebaar, dat wij natuurlijk erg waarderen. Bedankt! 

 

Afscheid juf Ida  

Juf Ida gaat binnenkort genieten van haar welverdiend pensioen! In het nieuwe schooljaar zal zij de 

groepen 3 bijstaan en helpt zij bij het opstarten van deze groepen. De week voor de herfstvakantie is 

haar laatste werkweek. Begin van het nieuwe schooljaar zullen we een afscheidsfeestje organiseren. 

Iedereen zal haar enorm gaan missen en we zijn erg dankbaar voor wat zij al die jaren voor De 

Burcht heeft betekend. Ze laat zeker haar sporen na bij ouders, kinderen en het team!   
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Schoolverlaters 

Op woensdag 8 juli nemen de groepen 8 afscheid. Deze avond wordt dit jaar, vanwege de maatrege-

len, anders ingevuld dan gewoonlijk, maar dat maakt het zeker niet minder speciaal!  

We wensen iedereen heel veel succes en plezier in de afronding van het schooljaar, maar bovenal 

wensen we de leerlingen van groep 8 een mooie nieuwe tijd toe! Dit wordt hun nieuwe school: 

Middelbare school Leerling   

Andreas College locatie Rijnmond  Dick Ouwehand Lynn van der Nagel Carolina Barnhoorn 

 Joan Botermans  Esmee van Delft  Nick van Delft  

 Eva van Duijn Julian Glasbergen  

    

Andreas College locatie Pieter Groen Christiaan Jansen van Rosendaal Denise van den Oever Fleur Freke 

 Fleur Schröder Julian Zandbergen Marieke van der Meij 

 Quinten Noort Romée Flaton Shauna Vierbergen 

 Tyra Roerade Niek den Dulk Thijmen Heinz 

 Tim Homan Nino Jonker Eleanora Micheil  

 Thom van der Nagel    

    

Adelbert College Bijoux Zwaan  Elin Boers Marleen van der Kamp 

 Thys van der Nagel  Kenji Sloos  Marit Spaanderman  

 Fabiënne Vooys   

    

Visser ‘t Hooft Lyceum Leiden  Suzanne Lagendijk Fenna Varkevisser  Noa Slootweg  

    

Da Vinci College Leiden  Ronette Kruijer    

    

Rijnlands Lyceum Oegstgeest Roos van Berkel  Jente van den Hoek Tessa Maagdelijn 

 Jet de Mooij    

Stedelijk Gymnasium Olivier  Jochemsen    

    

Visser ‘t Hooft Lyceum Rijnsburg Bastiaan Star Britt van Duijvenvoorde Daniël Botermans 

 Job van Nieuwkoop Milan Zuijderduin Rowan Benard 

 Sam Oudshoorn Peter Baeten Jesse Deurman 

 Sven Postmus  Ilvy Stein Daniël van Vuren  

    

Teylingen College Duinzigt  Jaylinn Schrok  Joep van Vliet  Kayleigh van der Nagel 

 Mirthe Bekker  Thijs van Egmond  Chris de Haas  

 Brent Ooyendijk    

    

Bonaventuracollege  Sanne van Winsen   

    

Da Vinci College Lammenschans  Milou Vink   

    

Leonardo College  Ryan van Brussel    
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‘FUN-3-daagse’ groep 8     Groep D8b doet verslag! 

 

Dag 1 van funweek! Dinsdag 23 juni 

We verzamelden in de klas en gingen met z’n 

allen naar het sportveld bij Valken. Toen we daar 

aankwamen gingen we een plekje zoeken om te 

zitten en luisterden we naar de introductie van 

juf Gerie. We gingen toen in groepjes 4 spellen 

doen. Mastermind, trefbal, omkeertikkertje & 

inhaalwerpbal. Na 4 spellen hadden we pauze en 

het was heel warm, daarna gingen we nog 4 an-

dere spellen doen. Voetbal, boter-kaas-eieren, lintjesroof & soccerbal. Daarna gingen we weer terug 

naar de klas en gingen we  wachten op het eten, toen al het zelfgemaakte eten er was gingen we het 

opeten en het was heel lekker en gezellig!!! Toen was de dag voorbij en gingen we naar huis. 

 

Dag 2 woensdag 24 juni 

We zouden half negen weg gaan maar de meester was eerst op de 

Broekweg een kopje koffie aan het drinken met meester Jeroen, en 

dus kwamen ze te laat!!! En toen konden we om negen uur eindelijk 

vertrekken. We gingen op de fiets toen we op de helft waren ging het 

niet echt soepel er vielen 2 kinderen dus daar moesten we ook weer 

op wachten. (PS: niemand hoefde naar het ziekenhuis.) na 10 minu-

ten konden we weer door. We kwamen eindelijk aan bij Bootcamp 

Noordwijk, we parkeerden alle fietsen. Toen alle fietsen stonden kre-

gen we te horen dat ze daar niet mochten staan. Dus daar gingen we 

weer al die fietsen verplaatsen. Toen konden we eindelijk beginnen, 

iedereen nam een slokje drinken, en toen ging iedereen klimmen en klauteren. De eerste sprong het 

water in en er volgde meer kin-

deren, en na 5 minuten was ieder-

een nat. Na ons hele avontuur bij 

Bootcamp Noordwijk. Het was 

onwijs gaaf!! Daarna keerden we 

terug naar huis. PS: toen viel er 

niemand. 
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Dag 3 donderdag 25 juni 

We gingen op 25 juni naar het strand. We gingen eigen-

lijk surfen maar daar waren geen goede golven voor. Dus 

we gingen niet surfen maar twee andere leuke activiteiten 

doen. Suppen en raften. Maar de leiders van de surf-

school gooiden iedereen uit de boot.  Toen we klaar wa-

ren gingen we zwemmen maar er waren af en toe kwallen 

want het was oostenwind. Er werden een paar kinderen 

‘gestoken’, maar niet ernstig. Toen we op het strand lagen 

waren er heel veel lieveheersbeestjes het zat overal. Het was 

superheet dus je verbrandde snel en het was ook best druk. 

Want het was ook 30 graden, en we kregen ook nog lekkere 

snack. En toen we terug naar huis fietsten viel er weer ie-

mand met de fiets. Maar gelukkig kregen we ook nog een lek-

ker ijsje!!  

 Dit was het einde van de FUN-3-daagse! 

 

Uitgebrachte adviezen schoolverlaters 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

VMBO Basisberoep / Kaderberoep leerweg 3 4 3 10 

VMBO Gemengde / Theoretische leerweg 15 15 20 18 

VMBO Theoretische leerweg / HAVO 5 5 2 9 

HAVO 6 7 5 15 

HAVO/VWO 4 3 9 7 

VWO 10 10 8 3 

Totaal 43 44 47 62 
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Wenmiddag 16 juli 

Om de overstap naar de nieuwe klas en nieuwe leerkracht minder 

spannend te maken, organiseren we een wenmiddag. De wenmiddag 

zal zijn op donderdag 16 juli, van 13.30 tot 14.45/15.00 uur. Tijdens 

deze wenmiddag gaan álle kinderen, school-breed, wennen aan hun 

nieuwe lokaal en aan hun nieuwe leerkracht. De nieuwe kinderen 

die wegens verhuizing bij ons op school komen, komen deze middag 

kennismaken met hun nieuwe klas. Ook de instroomkinderen die 

direct na de schoolvakantie voor het eerst naar school komen, zijn 

uitgenodigd.  

 

Maatregelen nieuwe schooljaar 

Uit de laatste persconferentie van Mark Rutte kwam veel nieuws naar buiten inzake de coronamaat-

regelen. Voordat we kunnen delen wat dit nieuws betekent voor onze school laten we ons, net als de 

vorige keer, informeren door de PO-Raad. Zij zullen binnenkort bekend maken wat de maatregelen 

inhouden voor het Primair Onderwijs. Tot aan de zomervakantie zullen we onze huidige invulling 

van de maatregelen laten bestaan. Wanneer wij weten wat de invulling zal zijn na de zomervakantie, 

zullen wij dit uiteraard met u delen!  

 

Schoolplein Broekweg  

Het vernieuwen van het schoolplein op de Broekweg stond in de planning voor mei, maar laat nog 

even op zich wachten. Er is helaas wat vertraging. Wij hopen dat het plein na de zomervakantie gere-

aliseerd zal zijn, zodat de nieuwe kleuter-

groepen  er na de vakantie heerlijk kunnen 

gaan spelen! Een impressie:  
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Come4Sports week 

Van 15 t/m 19 juni  was het Come4Sports week op CBS de Burcht! Het was een heerlijke, sportieve 
week in de buitenlucht.  

 

 

 

 

Waterfeest! 

Een spetterend waterfeest op het schoolplein zorgde voor wat verkoeling tijdens de warmste dagen.  

Tennisballen gezocht! 

Juf Gerie is voor het nieuwe schooljaar dringend op zoek naar (oude) tennisballen. 

Heeft u thuis nog wat tennisballen liggen, dan zou zij deze voor de gymlessen goed 

kunnen gebruiken. U kunt de ballen inleveren bij de leerkracht van uw kind, dan ko-

men ze vast en zeker bij juf Gerie terecht. Namens juf Gerie; alvast bedankt!  
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De Burcht: Christelijke school 

Een jaar lang mochten wij samen bezig zijn met onze 

Vader. Samen bidden, danken, zoeken, samen loven en 

prijzen. We hebben een enerverend schooljaar achter 

de rug en wat was het fijn dat Hij altijd bij ons was.  

Nu is het bijna vakantie. Een periode om tot rust te ko-

men. Om veel los te laten, te ontspannen. Ook nu gaat 

Hij met ons mee en mogen we Zijn licht laten stralen.   

 

Geboren 

Op 13 mei is Hans geboren. Hans is het broertje van 

Jan. Van harte gefeliciteerd met jullie zoon en broertje!

   

 

Lied van de maand: 

 Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken 

naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot Zijn eer 

 

Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is. 

En Zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis. 

't Werk van God is niet te keren 

omdat Hij erover waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 

 

Prijs de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn Verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen 

breng ik U mijn dank en eer. 

't Is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer 

 

Opwekking 167 
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