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Team De Burcht 2020-2021 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

Na een heerlijke, zonnige vakantie zijn we maandag weer vol 

goede moed begonnen. Natuurlijk is de eerste week altijd 

weer even wennen. Een nieuw lokaal, met een nieuwe juf of 

meester. De jongste kinderen moesten dit jaar ook nog eens 

starten zonder ouders, zij mochten helaas niet meelopen naar 

de nieuwe klas, vanwege de geldende maatregelen. Toch ging 

het hartstikke goed, wat een kanjers. We gaan er met elkaar 

een fijn, gezellig en leerzaam schooljaar van maken! Na de 

zomervakantie zijn er ook een hoop nieuwe kinderen gestart, 

wat fijn! Daarnaast mogen wij een aantal nieuwe juffen en 

stagiaires verwelkomen, zij stellen zich in deze nieuwsbrief 

even voor. Het schoolplein op locatie Broekweg heeft inmid-

dels ook een prachtige, natuurlijke invulling gekregen en deze 

wordt al goed benut! Heeft u het plein al bewonderd? 

September 2020 

We zijn weer begonnen! 

Jarigen augustus en september 
 
Welkom op school 
 
De Burcht: Kwaliteitsschool 
 
Voorlichtingsavonden 
 
Even voorstellen 
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CBS De Burcht 071-4074467 info@cbsdeburcht.nl  

Agenda 

9 sept: Paardenmarkt (vrij) 

 

10 sept: Reguliere schooldag 

 

11 sept: Studiedag (vrij) 

 

15 sept: Info-avond  

D1/2, B1/2, groep 8 

 

17 sept: Info-avond  

D3, B3 t/m 6, B7, D7 

 

30 sept: Start Kinderboeken-

week 
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1  B3b Daan van Duijvenvoorde 
2 B2b Siem Guijt 

2 B3b Bram van der Plas 
3  D1 Jamie van der Plas 
3 B2c Merel van der Velden 

3 B2c Tess van der Velden 
3 B5b Fabian Dietz 

3  B5b Vera van der Plas 
4 B1a Stan de Vries 

6 B1a Ben Jongeneel 
6 B3b Gert-Jan van der Vijver 
8 D3 Roemer de Jonge 

8 B4b Madeleine de Vos 
10 B5b Merel den Dulk 

10 B6a Lars Wiersma 
13  B7b Julia Gravekamp 

17 B2b  Jari van Duijn 
17  B6a Arinda Barnhoorn 
18 B3a Kian Haasnoot 

18 B6a Luuk van Zelst 
19  D8b Lieke Heeringa 

20 D8a Sven Ouwehand 
21 B2b Jolijn den Besten 

21 B2a Jolie Jonker 
22  B2b Siem van Duijvenvoorde 
22 D1 Jesse de Best 

23 B4a Joni van der Plas 
27  B4a Roos van der Plas 

28  B1b Vik van der Plas 
29  B6a Katiche Ruiter 

30  B1b Eva van der Plas  
30  B1a Fayline de Lange 

30 B3a Matteo Hendriksen 
30 B3b Jack Eikelboom 
30 B6a Paul Brandt 

30 B7 Naomi Glasbergen 
31 D7 Liselotte Groenendijk 

 

Jarigen augustus 

Welkom op school!  

In de vorige nieuwsbrief heetten wij een groot aantal kinderen welkom in het nieuwe schooljaar.  

Wij mogen daar nog iemand aan toevoegen; Boaz de Lima, welkom terug 

op CBS De Burcht en veel plezier in groep D3!  

Wij wensen alle leerlingen een hele fijne, mooie en leerzame tijd toe! 

2 B2c Elise Ouwehand 
2 B7 Maurits Ruiter 

3  D8b Ilse Marelis 
3 B1c Neomy van Duijn 
3 B1a Levi Imthorn 

4 B6a Sofia van der Maden 
5 D3 Emily van der Plas 

7 B2a Wessel Ravensbergen 
7 B4a Timo Beije 

8 B3a Nikki Mertens 
10 B6b Nick van der Burg 
10 D7 Jason van der Bent 

11 B6a Lieke Zandbergen 
11 D7 Annabel van der Nagel 

12 B2c Veerle Reitsema 
12 D3 Wim Star 

12 B7 Thijmen Rijsdam 
14 B4b Josephine van der Nagel 
14 B6b Lucas van ‘t Hof 

14 D8b Demi de Mooij 
15 B1b Noud Ouwehand 

15  D7 Femke van der Laan 
16  B3a Saar van der Does 

16 D1 Liv van den Hoek 
16 B1b Teije Joffers  
18 B2a Stef van der Leeden 

19 B4a Yenthe van Duijvenvoorde 
19 D8a Rosanne Brouwer 

22  B6b Femke van Duijvenvoorde 
23  B1c Mason van Utrecht 

24 B3a Scott van der Zwart 
24 B4b Jill Freke 

24 B4b Daan van der Bent 
25 D2 Jaylinn van Egmond 

28 B1b Dean von Söhsten 

28 B6a Sven Mulder 

28 D2 Ravi van Rossum 
29 B2c Joas van Dehn 

30 B2a Mace van der Zwart 

Jarigen september 
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Startvergadering 27 augustus 

De startvergadering voor het team van CBS De Burcht vond plaats in de laatste week van de zomer-

vakantie en was opgedeeld in meerdere onderwerpen.  

Wij hebben ons o.a. bezig gehouden met:  

• De leerlijnen van ParnasSys voor de groepen 1-2 (ons leerlingadministratie– en –volgsysteem) 

• Implementatie van Lijn 3, de nieuwe methode van de groepen 3. 

• Masterclass leesbevordering voor de groepen 4-8. 

 

Het ontwerpen van verbeterbord 1 kwam ook aan bod.  

Al met al, een nuttige en leerzame start om het schooljaar mee in te gaan! 

 

Studiedag 11 september 

De studiedag zal geheel in het teken staan van de methode ‘Kanjertraining’. De Kanjertraining be-

staat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden 

(preventief) of te verbeteren (curatief). 

 

Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. 

Wezenlijke gedragsveranderingen binnen groepen zijn niet zomaar in een jaar bereikt. Daarvoor is 

een traject van meerdere jaren nodig. Indien de training goed gegeven wordt door ervaren mensen, 

blijkt de training op kort termijn effectief. Op CBS De Burcht streven wij ernaar dat het gehele team 

bevoegd is om Kanjertraining te mogen geven. Het team moet hiervoor in het bezit zijn van een gel-

dige licentie. Het is dus erg belangrijk deze cursus regelmatig te herhalen om bevoegd te blijven en de 

kinderen goed Kanjertraining te kunnen geven.  
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Voorlichtingsavonden  

Aan het begin van het schooljaar staat de voorlichtingsavond op de agenda. Voor een goede start vin-

den we persoonlijk contact van belang. We hebben ervoor gekozen de beschikbare data vast te houden 

en u de kans te geven op onze uitnodiging in te gaan onder enkele voorwaarden. Deze voorwaarden 

kunt u vinden in de brief die uw kind vandaag van ons ontvangt. Om de 1.5 meter afstand te kunnen 

waarborgen, zullen de avonden worden opgedeeld in twee tijdvakken. Het is belangrijk dat u zich aan-

meldt via de brief . Wilt u deze uiterlijk donderdag 10 september inleveren? De leerkracht van uw 

kind stuurt de tijdsverdeling voorafgaand aan de informatieavond.  

 

ISY 

Via ISY zullen wij u ook dit schooljaar op de hoogte houden, uitnodigen voor de rapportgesprekken 

of bijvoorbeeld vragen om hulp bij een museumbezoek. Verschillende berichten zullen hier op voorbij 

komen en leerkrachten zullen u hiermee op de hoogte houden van leuke nieuwtjes of foto’s van de 

klas.  
 

 

De leerkrachten hebben u via ISY op de hoogte gebracht van de eerste schooldag. Dit leverde leuke filmpjes en foto’s op met blije gezichten! 
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Even voorstellen 

Nieuwe collega’s  

Dit schooljaar mogen wij twee nieuwe collega’s aan ons team toevoegen: Corry van Amerom-

Glasbergen en Anne Hoek. Zij stellen zich graag aan u voor.  

 

Juf Corry van Amerom-Glasbergen (B4a) Als nieuwe juf op De Burcht heb ik de 

eer om mijzelf even voor te stellen. Sommigen kennen mij misschien al omdat ik 

een aantal jaren geleden ook werkzaam was als leerkracht hier op school. Na een 

uitstapje in het speciaal voortgezet onderwijs en het basisonderwijs in Katwijk mag 

ik nu weer terugkeren op De Burcht. Ik kijk er erg naar uit om hier weer aan de 

slag te gaan. Ik ben wat jaartjes ouder (37), grijzer en men zegt dan ook wijzer.  

Inmiddels ook getrouwd met Joost en ons gezin is uitgebreid met een harige vriend genaamd 'Boef' 

en een prachtige zoon 'Joep'. Ik hoop jullie snel ergens te zien op school. 

 

Juf Anne Hoek (vakleerkracht gymnastiek voor de groepen 1-3) Hallo allemaal! Ik 

ben Anne Hoek en ga vanaf dit schooljaar de gymlessen voor de kleuters en groep 3 

verzorgen. Naast het gymles geven werk ik ook nog als zwemjuffrouw en turntrain-

ster. In mijn vrije tijd hou ik er ook van om lekker actief bezig te zijn. Ik heb heel 

veel zin om dit jaar te starten en hoop dat we er een leuk jaar van kunnen maken! 

 

 

Stagiaires 2020-2021  

Wij vinden het belangrijk dat studenten de kans krijgen om ervaring op te doen in de onderwijsprak-

tijk. Dit kunnen studenten zijn van de PABO, maar ook studenten van een MBO– of sportopleiding. 

Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten van onze school. De stages kunnen enorm 

variëren: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden als  LIOer (leerkracht in 

opleiding). Dit schooljaar hebben wij maar liefst zes stagiaires. Wij wensen hen een fijne en leerzame 

tijd toe op De Burcht! 

 

 Marsha van Essen (B1/2c)  Ik ben Marsha van Essen, 14 jaar oud. Zelf woon ik 

ook in Valkenburg en zit ik op het Vakcollege Rijnmond. In de 4e klas moet ik stage 

gaan lopen en dacht gelijk aan De Burcht, omdat ik daar zelf op heb gezeten. Ik ga 

stage lopen bij juf Monica voor vier maanden. Ik heb er heel veel zin in, omdat ik 

later bij een kinderopvang wil gaan werken.  
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Naomi Voerman (D1/2) Hallo, mijn naam is Naomi en ik ben 17 jaar.  

Op het mbo Rijnland in Leiden doe ik de opleiding onderwijsassistent niveau 4. Ik 

zit nu in mijn tweede jaar van de opleiding, de hele opleiding duurt drie jaar. Vorig 

jaar heb ik hier ook stage gelopen in groep 5b op de locatie Broekweg. Dit jaar ga ik 

stage lopen bij de kleuters in het Duyfrak. Elke donderdag en vrijdag loop ik stage, 

vanaf 31 augustus 2020 tot 9 juli 2020.  

 

Eline de Mooij (D3) Hallo! Mijn naam is Eline, ik ben 17 jaar oud en ik woon in 

Valkenburg. Ik zit op het mbo Rijnland en ik doe de opleiding onderwijsassistent. 

Ik ben dus aan het leren om juf te worden. Ik zit nu in leerjaar 2. Ik ben leiding 

van een scoutinggroep in Katwijk. Ik hou onwijs veel van lekker muziek luisteren 

en ik kijk er onwijs naar uit om bij jullie op school te komen!  

 

Hedwich Imthorn (B4a) Wat leuk dat ik mezelf mag voorstellen. Ik ben Hedwich 

Imthorn (40), getrouwd met Raimond en moeder van Devi. Ik kom op maandag en 

dinsdag in groep 4 bij juf Miranda stage lopen, als onderwijsassistent. (En af een toe 

kom ik ook in de andere groep 4 om het hoekje kijken.) Als klein meisje zat ik zelf 

op De Burcht, wat is de school groot geworden zeg! Ik kan heel blij worden van tijd 

met mijn gezin, een goed boek lezen, buiten zijn, de zon, creatief bezig zijn, en een 

grote mok verse thee. Ik heb echt heel veel zin om aan de slag te gaan, en hoop heel veel te leren! 

 

Jacqueline Ravensbergen (B6a) Ik ben Jacqueline Ravensbergen, 44 jaar, getrouwd 

met Edwin en wonend in Katwijk. Samen hebben wij drie zonen van 10,8 en 5 jaar. 

Ik begin dit jaar aan mijn derde jaar PABO. Ik ben mijn werkzame carrière begon-

nen als kapster, na vijf jaar ben ik overgestapt naar de Rabobank waar ik 16 jaar ge-

werkt heb. Vier jaar geleden toch weer overgestapt naar het kappersvak. Ook nu 

werk ik naast mijn studie nog als Zzp’er in een kapsalon in Katwijk, maar mijn gro-

te wens is om juf te worden waarbij mijn voorkeur uitgaat naar de bovenbouw. Ik ben heel benieuwd 

hoe het er allemaal aan toe gaat op de Burcht. Dit jaar loop ik mijn stage in groep 6 bij Ella Storm 

van Leeuwen. Ik zal één ochtend in de week aanwezig zijn en hoop super veel te leren van Ella, maar 

uiteraard ook van de leerlingen. 

 

Chrystal van Egmond (D8b) Hoi! Mijn naam is Chrystal van Egmond.  Ik ben 18 

jaar oud en ik zit nu in mijn 2e jaar van de opleiding onderwijsassistent. Ik mag van-

af deze week iedere donderdag en vrijdag tot het einde van het schooljaar stage lo-

pen bij meester Peter in groep 8b. Het lijkt mij onwijs leuk allemaal en ik heb erg 

veel zin in dit schooljaar!  
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TSO-Nieuws                                

De TSO is bereikbaar op telefoonnummer: 06-83090686. Wilt u 

zaken aangaande de TSO doorgeven? Bel dan met dit nummer.  

 

Een paar aandachtspunten:  

1. Wilt u - zeker t/m groep 3 - de naam van uw kind op tas, drinkbeker en broodtrommel vermelden. 

Dat scheelt zoeken. 

2. Vergeet niet uw kind af te melden in MIJNTSO (voor 10:00) als het ziek is of om een andere reden 

die dag niet komt. 

3. Vergeet niet de VASTE DAGEN uit te zetten als uw kind niet meer (op die dag) naar de overblijf 

gaat. 

4. Er is géén overblijf op locatie Duyfrak op vrijdag. Leerlingen uit groep 7 & 8 zijn van harte welkom 

op de locatie Broekweg.  

5. De TSO zoekt dringend nieuwe overblijfkrachten voor zowel de locatie Broekweg als de locatie ‘t 

Duyfrak, aanmelden via 06-83090686. 

  

Vriendelijke groeten,  

  

Sandra van Delft, TSO coördinator 

E-mail: s.vandelft@cbsdeburcht.nl 

 

 

 

Ontdek jouw talent met Sjors sportief en creatief! 

In de week van 14 september krijgen alle basisschoolleerlingen weer een kleurrijk boekje van Sjors 

sportief en creatief. In dit boekje staan allemaal sportieve en creatieve activiteiten om uit te proberen. 

Misschien ontdekt jouw kind wel een sportieve of creatieve hobby waar jullie nog nooit aan gedacht 

hadden! 

 

1. Blader het boekje samen door. 

2. Hebben jullie een leuke activiteit gevonden, ga dan naar 

www.sjorssportief.nl om in te schrijven. 

3. Kijk regelmatig op de website van Sjors, want gedurende het schooljaar komen er zeker nog 

meer activiteiten bij! 

http://www.sjorssportief.nl
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Maatregelen corona per september  

Regels voor de leerlingen:  

• 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 vas-

te rij werd gemaakt. U ontvangt voordat we weer naar school gaan nog een plattegrond. Hier 

staat de leerkracht 5 minuten voor aanvang en neemt de leerling mee naar het lokaal.   

• Handen wassen op de volgende momenten:  

  o Thuis, voordat je naar school komt o Als je in de klas komt  

  o Na elk toiletbezoek    o Voor het eten en drinken  

  o Na het buitenspelen    o Aan het einde van de schooldag  

• Toiletbezoek pas na half 10, één leerling per keer.  

• 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.   

• Lestijden voor de A en C klassen: 8.40 – 12.10 en 13.25 – 15.25  

         Lestijden voor de B en D klassen: 8.45 – 12.15 en 13.30 – 15.30  

• De school hanteert looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. De schooltijden zijn van:  

 

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.   

• Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, wordt u gebeld 

en verwachten wij dat het kind direct wordt opgehaald. Dit geldt niet voor leerlingen uit groep 1 

en 2 met neusverkoudheid zonder koorts.   

• Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele broers/zussen 

hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO.  

 

 Ochtend middag 

Maandag 8.40 / 8.45 – 12.10 / 12.15 13.25 / 13.30 – 15.25 / 15.30 

Dinsdag 8.40 / 8.45 – 12.10 / 12.15 13.25 / 13.30 – 15.25 / 15.30 

Woensdag 8.40 / 8.45 – 12.25 / 12.30  

Donderdag 8.40 / 8.45 – 12.10 / 12.15 13.25 / 13.30 – 15.25 / 15.30 

vrijdag 8.40 / 8.45 – 12.10 / 12.15 13.25 / 13.30 – 15.25 / 15.30 
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CBS De Burcht COVID-19 maatregelen           sept. 2020  
Regels voor leerlingen       

    

Handen wassen: 

• 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 

 

    

 

Afscheid nemen: 

• bij het hek (geen ouders op het schoolplein)  

• max. 5 minuten eerder aanwezig op het school-

plein 

 

 

 

 

    

 

Op het plein: 

• meteen in de rij (op de afgesproken plek) bij de 

juf/meester 

 

 

 

 

 

    

 

Toiletbezoek: 

• thuis voor schooltijd  

• na 9.30 op school 

• één leerling per klas, per keer 

 

 

 

 

    

 

Na schooltijd: 

• direct naar huis 

• geen ouders op het schoolplein 
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De Burcht: Christelijke school 

 

 

 

 
 

 

Hoera! Noé is geboren  

Op 21 augustus zijn juf Corinda en haar 

man Niels trotse ouders geworden van 

dochter Noé.  

Noé liet even op zich wachten, maar moeder en dochter 

maken het goed! 

Lied van de maand 

Hij is groot en geweldig 

Na na na na na na 

 

God heeft ons zijn woord gegeven 
het begint bij Genesis 

en tot en met Openbaring 

zie je wie en wat Hij is 
't Is niet altijd even simpel 

soms begrijp je 't niet meteen 
maar zijn liefde klinkt 

door heel de bijbel heen 
 

Hij is groot en geweldig 

goed voor iedereen 
geeft ons elke dag zijn liefde 

Hij is altijd om ons heen 
en wij willen Hem kennen 

elke dag steeds meer 
en wij zullen Hem prijzen 

want Hij is de hoogste Heer 

 
Na na na na na na 

 
God heeft ons zijn trouw bewezen 

dwars door de geschiedenis 

en we mogen gaan ontdekken 
hoe fantastisch goed Hij is 

Hij zal doen wat Hij beloofd heeft 
en Hij laat ons nooit alleen 

Ja, zijn liefde klinkt 
door heel de bijbel heen 

 

Hij is groot en geweldig ... (3x) 
 

Na na na na na na 
 

Tekst & Muziek: Marcel & Lydia Zimmer  

We starten het jaar met een lied waarin we zingen over hoe 

groot en geweldig God is. Afgelopen weken hebben we va-

kantie gehad. Meestal een moment waar we extra genieten 

van de natuur, van Gods schepping. En juist in die natuur 

zien we hoe groot en geweldig God is. Verder gaat het in het 

lied over de Bijbel, het woord van God.  Komend jaar gaan 

we ook op school weer aan de slag met de Bijbel. We horen, 

lezen en zien verhalen. De verhalen zijn niet altijd even sim-

pel en begrijpen we niet altijd maar door de hele Bijbel heen 

klinkt dat God van ons houdt! Wat geweldig he! 
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Regelmatig sporten maakt kinderen fitter en 
geeft ze meer zelfvertrouwen! 

Welzijnskwartier heeft een programma speciaal voor kinderen 
die nog niet weten wat hun favoriete sport is en graag fit willen 
worden en blijven.  
 
Samen met een sportcoach gaan we verschillende sporten ontdekken en we gaan 
kijken welke sport jij het leukst vindt. Daarnaast werken we ook nog eens aan een 
gezonde leefstijl! En..... in de vakanties mag je ook nog eens je vader of moeder 
meenemen. 

SPORT JE MET  

COME4SPORTS 

Door De sportcoaches van Welzijnskwartier 

Wie 6  t/m 15 jaar 

Waar Sportpark de Krom 

Wanneer 
Elke dinsdag en/of donderdag  16.00 - 17.00  uur 

Deelname  € 5 , - per maand 

Aanmelden 
Mail naar sport@welzijnskwartier.nl voor een  

startgesprek en meer informatie 
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Info ANWB 

 

Weer naar school! 
 
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer  
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op 
de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u  
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?  
 
Om goed te leren fietsen moet  er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen kinderen  con-
trole over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.  
 
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening. U 
weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.  
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij 
hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.  

 
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer is het 
belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers.  
 
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije tijd 
een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader volgen hier een 
aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te vergroten.  
 
• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.  
• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen. 
• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een bron van   
 gevaar.  
• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.  
• Laat u niet afleiden, wees alert. 
• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.  

• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet persé 
 hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.  
 
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar! 

 

 

ANWB fonds  

Heeft u ook een idee waarmee Nederland mobieler, toegankelijker of verkeersveiliger wordt? Het ANWB 
Fonds helpt lokale initiatieven of projecten in het hele land met een financiële bijdrage. Denk bijvoorbeeld aan 
het verkeersveiliger maken van de schoolomgeving of de school toegankelijk maken voor mensen met een be-
perking. Of zit u met een uitdaging met betrekking tot het doorvoeren van de corona-maatregelen binnen deze 
drie thema's? Met de speciale campagne ‘ANWB Fonds helpt je op weg’ steunt het ANWB Fonds 

twaalf projecten – één per provincie – met een financiële bijdrage van maximaal € 10.000 zodat uw plan wer-
kelijkheid kan worden!  Aanmelden kan tussen 31 aug en 6 okt. Na een selectie kan iedereen in Nederland een 
stem uitbrengen via www.anwb.nl/anwbfondshelpt op het meest inspirerende project. 
Uit de top 3 per provincie wordt half december door de ANWB Adviescommissie één project in iedere provin-
cie tot winnaar gekozen.  In januari 2021 is de prijsuitreiking. 
 

Stuur uw project in via www.anwb.nl/anwbfondshelpt  uiterlijk 5 oktober!  

Voor vragen mailt u naar: donaties@anwb.nl  
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Jaarplanning CBS De Burcht 2020-2021 

 

 

September 2020 

Wo 09 Paardenmarkt (vrij) 

Do  10 Reguliere schooldag 

Vr 11 Studiedag (leerlingen vrij) 

Di 15 Voorlichtingsavond groep 8, D1/2, B1/2 

Do 17 Voorlichtingsavond D3, B3 t/m 6, B7, D7 

Wo 30 Start Kinderboekenweek  

Oktober 2020 

Vr 09 Einde Kinderboekenweek 

Vr 16 Continurooster groepen 5-8  

Ma 19 Start herfstvakantie 

Ma 26 Weer naar school 

Ma 26 Schoolfotograaf Broekweg  

Wo 28 Schoolfotograaf Duyfrak 
Schoolfotograaf broertjes/zusjes (middag) 

November 2020 

Begin november Cito Afname Begin (groepen 8) 

Wo 04 Dankdag 

Vrij 06 Schriften mee 

Di 24 Rapportavond 1 

Do 26 Rapportavond 2 

Vrij 27 Rapport mee 

December 2020 

Vr 04 Sinterklaas 

Wo 16 Kerstviering in de klas 19.00 

Vr 18 Kerstviering in de kerk na viering vrij 
Groepen 1 en 2 vrij 

Ma 21 Start kerstvakantie 

Januari 2021 

Ma 04 Studiedag (leerlingen vrij) 

Di 05 Weer naar school 

Wo 20 Start voorleesochtenden  

Vr 22 Schriften mee + VO-advies groepen 8 

Wo 28 Informatieavond VO groepen 8 

Maart 2021 

Ma 01 Weer naar school 

Wo 10 Biddag 

Di  16 Rapportavond 1 (groepen 1-7) 

Do 18 Rapportavond 2 (groepen 1-7) 

Vr 19 Rapport mee 

April 2021 

Do 01 Paasviering 

Vr 02 Goede Vrijdag (vrij) 

Ma 05 Tweede Paasdag (vrij) 

Di 13 Schoolreis groepen 3-7 

Di 20 Start Cito Eindtoets (groepen 8) 

Di 20 Schoolreis reservedatum 

Wo 21 Koningsspelen kleutergroepen 

Vr 23 Koningsspelen groepen 3-8 

Ma 26 Start meivakantie  

Mei 2021 

Schoolkamp groepen 8  Deze maand:  

Zo 09 Moederdag 

Ma 10 Weer naar school 

Do 13 Hemelvaartsdag (vrij) 

Vr 14 Vrij 

Ma 24 Tweede Pinksterdag (vrij) 

Vr 28 Schriften mee 

Juni 2021 

Begin juni  Start afname Cito Eind (groepen 3-7) 

Do 10 Schoolreis groep 2 (groepen 0&1 vrij) 

Zo 20 Vaderdag 

Ma 28 Ledenvergadering 

Di 29 Schoonmaakavond kleutergroepen 

Februari 2021 

Start Cito Afname Midden (groepen 3-7) Begin februari  

Vrij 19 Continurooster groepen 5-8 

Ma 22 Start voorjaarsvakantie 

Juli 2021 

Do 08 Afscheidsavond groep 8a 

Vrij 09 Afscheidsavond groep 8b 

Ma 12 Laatste schooldag groepen 8 
Rapporten mee 

Vrij 16 Laatste schooldag (middag vrij) 

Augustus 2020 

Ma 31  Start nieuwe schooljaar 
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Informatiekaart CBS De Burcht 2020-2021 

Groepsverdeling Broekweg 

B1/2a juf Eveline (ma-di-do-vr) & juf Rosemarijn (wo) 

B1/2b juf Linda (ma-di-do-vr) & juf Marit/Marleen (wo) 

B1/2c juf Monica (ma-di) & juf Marloes (wo-do-vr) 

B1d  juf Marjoleine (ma-di) & juf Corinda (wo-do-vr) 

B3a juf Hennie Aten (ma-do-vr) & juf Sanne (di-wo) 

B3b juf Kim (ma-di-wo) & juf Hennie v.d. G. (do-vr)  

B4a juf Miranda (ma-di) & juf Corry (wo-do-vr) 

B4b juf Jeannette (ma-di-wo) & Juf Threa (wo-do-vr) 

B5a juf Janda (ma-di-wo) & juf Petra de Best (do-vr) 

B5b meester Jeroen (ma-di-wo-do) meester Michiel (vr) 

B6a juf Ella (ma-di-wo-do) & juf Marit (vr) 

B6b juf Janske (ma-di-wo) & juf Marleen (do-vr) 

B7 juf Petra v.d. Plas 

Schoolvakanties en vrije dagen 

09-09-2020  Paardenmarkt 

19-10-2020 23-10-2020 Herfstvakantie 

21-12-2020 01-01-2021 Kerstvakantie 

22-02-2021 26-02-2021 Voorjaarsvakantie  

02-04-2021 05-04-2021 Goede Vrijdag & Pasen 

26-04-2021 07-05-2021 Meivakantie 

13-05-2021 14-05-2021 Hemelvaart 

24-05-2021  Tweede Pinksterdag 

19-07-2021 27-08-2021 Zomervakantie 

Gymrooster groepen 1-3 juf Anne Hoek 

Dinsdag Donderdag 

08.45 Groep B3a 08.45 Groep B3a 

09.30 Groep B3b 09.30 Groep B3b 

10.30 Groep B1/2a 10.30 Groep B1/2a 

11.00 Groep B1/2b  11.00 Groep B1/2b  

11.30 Groep B1/2c 11.30 Groep B1/2c 

13.45 Groep D1/2 13.45 Groep D1/2 

14.30 Groep D3 14.30 Groep D3 

Gymrooster groepen 4-8 juf Gerie van Vliet 

Maandag   Donderdag Vrijdag 

08.30 - 09.15 Groep 6b   08.30 - 09.15 Groep 7b 

09.15 - 10.00 Groep 4a 09.15 - 10.00 Groep 4b 09.15 - 10.00 Groep 8a 

10.00 - 10.45 Groep 4b 10.00 - 10.45 Groep 4a 10.00 -10.45 Groep 8b 

10.45 - 11.30 Groep 5a 10.45 - 11.30 Groep 5b 10.45 - 11.30 Groep 7a 

11.30 - 12.15 Groep 5b 11.30 - 12.15 Groep 5a 11.30 - 12.15 Groep 6a 

13.15 - 14.00 Groep 8a 13.15 - 14.00 Groep 7a   

14.00 - 14.45 Groep 8b 14.00 - 14.45 Groep 6a   

14.45 - 15.30 Groep 7b 14.45 - 15.30 Groep 6b   

De dik gedrukte klassen 
beginnen eerder. Na 
een halfjaar ruilen alle 
parallelklassen. 

Directie 

Directeur  Robbert van Rietschoten 

Adjunct & IB-er (6-8) Kees Hoogendijk 

Tussen-schoolse-opvang (TSO) 

Coördinator Sandra van Delft 

Telefoonnummer 06-83090686 

Ouderbijdrage 

1 kind op school € 22,00 

2 kinderen op school € 35,00 

3 kinderen op school € 45,00 

Overmaken kan t.n.v. Penningmeester OR “De Burcht”  

IBAN: NL19RABO0336848315 

Zorgteam 

juf Annemiek Zwaan IB (1-3) 

IB (4-5) RT juf Rianne Doop  

Ondersteunend personeel 

Klassenassistente  juf Yvonne Haasbeek  

Leraarondersteuner juf Tamara Rovers 

meester Michiel Bor  Leraar in opleiding 

Groepsverdeling Duyfrak 

D1/2 juf Anne (ma-di) & juf Jeanette (wo-do-vr) 

D3 juf Sandra (ma-di-wo-do) & juf Brigitte (do-vr) 

D7 juf Judith (ma-di) & juf Esmeralda (wo-do-vr) 

D8a meester Rick 

D8b juf Petra d. Best (ma) & meester Peter (di-wo-do-vr) 


