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Juf Yvonne 48 jaar op de Burcht! 

Op 8 september was ‘onze’ juf Yvonne maar liefst 48 jaar werkzaam op 

De Burcht. Wat een feest! Zie pagina 3 in deze nieuwsbrief.  

Deze maand zijn we begonnen met de opening van de Kinderboeken-

week. Dit jaar, vanwege de maatregelen, helaas niet met een samenkomst 

op het plein. Wel kregen de kinderen afgelopen woensdag een leuk ope-

ningsfilmpje te zien, gemaakt door onze Kinderboekenweekcommissie. 

Na het filmpje zongen de kinderen het lied ‘En toen’ van Kinderen voor 

Kinderen en werd er even lekker gedanst. Op pagina 4 vindt u meer infor-

matie over de Kinderboekenweek.  

Helaas nemen wij deze maand afscheid van juf Ida. Zij gaat na de herfst-

vakantie genieten van haar welverdiend pensioen. Dit laten wij natuurlijk 

niet onopgemerkt voorbijgaan. Donderdag 15 oktober vieren wij haar 

afscheidsfeestje en draaien alle groepen een continurooster tot 14.00 uur. 

Er wordt een speciaal programma georganiseerd, zodat wij er met juf Ida 

een mooi feest van kunnen maken! Lieve Ida, we gaan je missen!  
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   CBS De Burcht 071-4074467 info@cbsdeburcht.nl  

Agenda 

30 sept: start Kinderboekenweek 

t/m 9 oktober 

 

15 okt: Afscheid Ida: continu-

rooster  

alle groepen 

 

16 okt: Continurooster gr 5-8 

 

19 okt: Herfstvakantie 

 

26 okt: Schoolfotograaf 

Broekweg (ind. + groep) 

 

28 okt: Schoolfotograaf  

Duyfrak (ind. + groep) 
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1  D2 Chris van Duijvenbode 
1 B4A Lilly Joziasse 

2  B5A Anne-Roos Teunissen 
3 D3 Lisa Schaart 
4 B4B Jasmijn van Eijk 

5 D8A Sander Noort 
6 B3A Jessie van Starkenburg 

7 B6A Sam Kuijt 
7 D2 Evi Scholten 

10  D3 Lieke van Gijlswijk 
11  B2C    Melissa Kulk  
11 B4B Vienna Ouwehand 

13 B5B Bart Hoek 
13 D2 Nolan Vooijs 

15 B3A Elin Zwaan 
17  B3B Carlijn Haasnoot 

18  B5A Bregje Hoekstra 

Jarigen oktober: Van harte gefeliciteerd! 

19 B2C Robin Heinz 
19 B7 Sara Haver 

23 B1A Ruben Ouwehand  
24 B7 Nora van der Plas 
25 B7 Yenthe Varkevisser 

26 B6B Yara van Dijk 
26 B4B Christopher van der Vijver 

27 D1 Kik van Bentum  
27 B5B Dion Flaton 

27 B7 Jayden Freke 
28 B2C Koen van Leeuwen 
29 B4A Jolijn Jongeneel 

29 B4A Bart Koekebakker 
29 D8A Marith Haasnoot 

31 B6A Nina Kleen 
31 B7 Josefiene Jochemsen 

Welkom op school!  

05-10 Eloïn Durieux (B1A) 

23-10  David Vooijs (D1) 

 

Wij mogen ook twee nieuwe leerlingen verwelkomen! Sem en Kik van Bentum verhuizen naar Val-

kenburg en komen bij ons op school. Kik start na de herfstvakantie in groep D1 en Sem in groep D3. 

Van harte welkom Kik en Sem, veel plezier in jullie nieuwe groep!  

 

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

 

Geboren: Juliëtte 

Hoera! Op 5 september is Juliëtte geboren. Juliëtte is de dochter van juf Marjoleine en Rutger en het 

zusje van Rosemarijn. Wij wensen hen alle geluk toe en zijn God dankbaar voor dit kleine wonder. 
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MR: Schooltijden 

Voor de zomervakantie is er op initiatief van een aantal ouders een enquête gehouden over de school-

tijden. Een onderwerp dat bij de MR hoog op de agenda staat. De uitkomst van de enquête heeft ons 

niet verbaasd, aangezien een eerdere enquête onder de ouders en leerkrachten ons eenzelfde soort uit-

komst heeft gegeven. De komende periode zal de MR samen met het bestuur, directie en TSO optrek-

ken bij het opstellen van de voorwaarden en kaders waaraan de schooltijden moeten voldoen. Perio-

diek zullen wij in de nieuwsbrief de laatste stand van zaken laten weten. Voel vrij om ideeën te sturen 

naar mr@cbsdeburcht.nl.  

 

Schoolfotograaf 

Op maandag 26 oktober komt de schoolfotograaf op de locatie Broekweg. 

Woensdag 28 oktober op locatie ‘t Duyfrak. Hij maakt dan de individuele 

foto’s en de groepsfoto. Vanwege de maatregelen is het dit jaar helaas niet 

mogelijk om op woensdagmiddag de broertjes/zusjes foto’s te laten ma-

ken. De broertjes en zusjes die op school zitten, worden tijdens schooltijd 

wel samen op de foto gezet!  

 

Hoera! Juf Yvonne 48 jaar op De Burcht 

Op 8 september was het feest! Juf Yvonne was op deze speciale dag maar liefst 48 jaar werkzaam op 

De Burcht. Om dit heugelijke feit te vieren werd Juf Yvonne op een versierde stoel rondgereden door 

de school, zodat de kinderen de juf konden toezingen. De juf werd er helemaal stil van! Een heerlijk 

gebakje mocht op deze dag natuurlijk niet ontbreken. Nogmaals gefeliciteerd lieve juf Yvonne. We 

zijn dankbaar voor alles wat je op school doet, je bent een topper! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mr@cbsdeburcht.nl
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Kinderboekenweek 2020     ‘En toen?’ 

Dit jaar duiken we met de Kinderboekenweek de ge-

schiedenis in. Het thema dit jaar is ´En toen…?`  

Een heel mooi thema om lekker uit te pakken. Normaal 

gesproken openden we met alle kinderen en ouders de 

Kinderboekenweek op het schoolplein, maar dit jaar 

verliep dat iets anders. De kinderen keken met elkaar 

een filmpje dat door de commissie was gemaakt en zon-

gen het lied van Kinderen voor Kinderen om zo de week feestelijk te openen.  

 

Na de opening van woensdag 30 september staan er weer een aantal activiteiten op de planning. Zo 

gaan de kinderen van groep 7 & 8 hun grootouders interviewen over lezen en de boeken van vroeger. 

Zij houden zich vooral bezig met de geschiedenis van Nederland. De kleuters en groep 3 duiken wat 

verder terug in de tijd. Zij gaan aan de slag met de ijstijd, dino’s en ridders en prinsessen. Voor de 

middenbouw staan de tijdperken van de Vikingen, Egyptenaren, Grieken en Romeinen op het pro-

gramma.  

 

Teken-en voorleeswedstrijd 

De kinderen mogen over bovengenoemde the-

ma’s ook een tekening maken. De mooiste van 

iedere klas wordt weer een jaar lang tentoonge-

steld in de gangen van school. Naast de jaarlijk-

se tekenwedstrijd zijn we ook dit jaar weer op 

zoek naar een voorleeskampioen. De voorron-

des vinden plaats in de klas en op woensdag 7 

oktober zullen de kleuters en de groepen 3 & 4 

hun opwachting maken. De groepen 5 t/m 8 

hebben op donderdagmiddag 8 oktober de voor-

leeswedstrijd. Uit deze groep wordt ook de 

voorleeskampioen gekozen die onze school mag 

gaan vertegenwoordigen op de regionale voor-

leeswedstrijd. Helaas is het dit jaar niet mogelijk 

om ouders van de klassenwinnaars uit te nodi-

gen op school.  

 Een screenshot uit het openingsfilmpje van de Kinderboekenweek. 
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Misschien heeft u thuis als ouder nog wel een leuk boek 

staan dat u vroeger als kind graag las. De Kinderboe-

kenweek is het uitgelezen moment om samen met uw 

kind(eren) lekker te gaan lezen. De boeken van vroeger 

zijn niet meer te vergelijken met wat er nu te vinden is 

in de bibliotheek. Leuk om als ouder hier ook eens naar 

te kijken. Wellicht ligt er volgende week wel een 

‘Waanzinnige boomhut met 13 verdiepingen’ of een 

‘Dummie de Mummie’ op uw nachtkastje.  

 

Voor leuke activiteiten in de buurt kunt u een kijkje nemen op de website van Bibliotheek Katwijk. De 

bibliotheek organiseert o.a. een speurtocht, verschillende workshops en een filmmiddag! Op de laatste 

zaterdag van de Kinderboekenweek, 10 oktober, organiseert Bibliotheek Katwijk de superleuke jeugd-

voorstelling ‘Tijdmachien’ in het Dorpshuis in Valkenburg.  

Zie de website www.bibliotheekkatwijk.nl voor meer informatie en kaartverkoop.  

 

We wensen iedereen veel lees- en voorleesplezier de komende tijd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Kinderboekenweekcommissie  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Een greep uit de activiteiten van Bibliotheek Katwijk 
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Verbeterborden 

In de afgelopen bouwvergadering vulden we per bouw onze verbeterborden met doelen en leraarac-

ties in. De doelen zijn gericht op de leerlingen. Welke doelen willen we aan het einde van deze perio-

de behalen en welke (leraar)acties zijn daarvoor nodig? Het verbeterbord is voor ons een middel om 

het gesprek hierover te voeren. In de tabel kunt u zien wat de onderwerpen en doelen van de verbeter-

borden zijn in deze periode. We maken een splitsing per kleuterbouw (groep 1-2), groep 3 en midden-

bouw (4-5) bovenbouw (6-8). 

Levelwerk 

Op De Burcht vinden wij het belangrijk dat we elk kind kunnen uitdagen op zijn of haar niveau. 

Naast de aandacht voor kinderen die wat meer moeite hebben met de lesstof, besteden wij ook dit 

jaar aandacht aan kinderen die juist extra uitdaging kunnen gebruiken. We zullen wederom starten 

met Levelwerk buiten de klas. Het zorgteam overlegt met de leerkrachten wie in aanmerking komen. 

De leerkrachten communiceren dit weer met de ouders.  

Levelwerk bestaat uit diverse spellen en boekjes over verschillende onderwerpen. Zoals rekenen en 

taal, maar ook aan projecten over landen, bekende personen uit de geschiedenis enz. Behalve de extra 

uitdaging is een belangrijk onderdeel van dit Levelwerk ook, dat kinderen dit steeds meer zelfstandig 

in kunnen plannen door de week heen en dat het gemaakte werk aan het einde van de week geëvalu-

eerd wordt. Het werk wordt niet alleen nagekeken, maar er wordt ook stilgestaan bij het proces. Wat 

ging goed, wat was nog lastig, wat pak ik volgende keer anders aan en hoe. Het aanbieden van het 

Levelwerk zal buiten de klas gebeuren onder leiding van juf Sandra en juf Rosemarijn (groep 1 t/m 3)

juf Tamara (groep 4-5) en meester Michiel Bor (groep 4 t/m 8). 

Onderbouw 1-2 ParnasSys leerlijnen - Aan het einde van dit bord laten de lln. van groep 1 doel 

‘Spel 1.1’ zien in de bibliotheekhoek. 

 

- Aan het einde van dit bord laten de lln. van groep 2 doel 

‘Spel 1.1.’ en doel ‘Rekenen 2.1’ zien in de bibliotheekhoek.  

Groep 3  Lijn 3  - 80% van alle lln. kent alle 15 letters/klanken van thema 1 

en 2.  

 

- 75% van alle lln. kan woorden maken en lezen met de aan-

geboden letters/klanken.  

 

- 100% van de lln. krijgt instructie op zijn/haar huidige ni-

veau .  

Middenbouw 4-5 Leesbevordering - 90% van de lln. uit groep 4 en 5 lezen met plezier uit boe-

ken tijdens BAVI lezen.  

Bovenbouw 6-8 Leesbevordering  - Minimaal 80% van de lln. kunnen minimaal 1 boek 

(lectuur) vinden die hij/zij de komende periode uit wil lezen. 
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Herstelperiode 

Na een bijzondere tijd van thuisonderwijs waren wij als team benieuwd naar wat dit met de groei van 

de kinderen gedaan heeft. Het zorgteam heeft hiervoor de afgenomen Cito’s geanalyseerd en daaruit 

zijn de volgende algemene conclusies gekomen: 

 

 Zowel Rekenen als Begrijpend lezen zijn schoolbreed stabiel. Er is vanuit Cito geen meetbare 

achterstand gekomen, al neemt dit niet weg dat er bij sommige kinderen wel degelijk een kleine 

leerachterstand is. 

 Het technisch lezen, gemeten met Avi en DMT, is schoolbreed wat afgezwakt. 

  

Aan de hand van de bovenstaande conclusies heeft het zorgteam een plan gemaakt. In dit plan zijn de 

collega’s die een dag(deel) zijn uitgeroosterd, ingedeeld om meer handen in de klas te hebben. Op de-

ze manier hopen wij de leerlingen waar daadwerkelijk een kleine leerachterstand ontstaan is door de 

corona-periode, zoveel mogelijk te ondersteunen in hun onderwijsbehoefte. Daarnaast is er ruimte 

voor kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken in hun leerwerk.  

Dit plan loopt sowieso tot de herfstvakantie. Indien blijkt dat het noodzakelijk is om de tijd te verlen-

gen, wordt het plan verlengd tot aan de kerstvakantie.  

Mocht u vragen hebben over dit plan, dan bent u welkom om ze aan het zorgteam te stellen.  

 

Ter info: technisch lezen  

Technisch lezen is de vaardigheid van het omzetten van letters in klank. Wat zoveel betekent als de 

‘techniek van het lezen’. Vanaf groep 3 leert uw kind woord-voor-woord te lezen. ‘Boom, roos, vis en 

vuur’, uw zoon of dochter begint als eerste met korte woordjes van vaak maar 1 lettergreep.  

Geleidelijk oefent uw kind met steeds langere woorden en leert hij of zij hele zinnen te bouwen. 

Deze techniek is voor uw kind in ontwikkeling essentieel. Hoe kan hij of zij anders goed lezen wat er 

in alle schoolboeken staat voor de komende jaren? Technisch lezen is dus de sleutel om de rest van de 

lessen op de basisschool vlot te kunnen volgen. U kunt als ouder uw kind hierbij helpen, net als met 

alles baart oefening kunst. U kunt bijvoorbeeld iedere dag ongeveer 10 minuutjes met uw kind lezen, 

of kijk eens samen naar een Engelstalig programma en lees samen de ondertiteling.  

Leerzaam en gezellig!  
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De Burcht: Christelijke school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorige maand mochten wij horen dat God van ons 

houdt. Deze maand een lied waarin we God vragen 

om ons te helpen, ons hele leven lang. Hulp als we 

verdrietig zijn en de moed ons ontbreekt om verder 

te gaan, maar ook hulp om lief en goed te zijn 

voor je klasgenoten, de mensen om je heen ver weg 

en dichtbij. (Je naaste liefhebben als jezelf.) En hulp 

om ook jezelf lief te hebben. Misschien baal je dat 

je niet altijd de beste cijfers haalt, niet goed bent in 

gym of is je uiterlijk niet zoals je zelf zou willen. 

Vraag dan ook aan God of Hij je wilt laten zien hoe 

mooi je bent en of Hij je wilt helpen jezelf lief te 

hebben. Hulp vragen om in ons leven te lijken op 

Jezus.   

 

Geboren!  

Op 22 september is Elif geboren. Elif is het zusje 

van Isabel, Levi en Fabian. Van harte gefeliciteerd 

met jullie dochter en zusje!  

Lied van de maand 

Heer, wijs mij uw weg 
 

Opwekking 687 
 

Heer, wijs mij uw weg 

en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 

slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 

om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer 

aan. 
 

Heer, leer mij uw weg, 

die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 

als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 

het donker is, 
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 

 

Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 

spreek door uw Woord en 

Geest mijn hart en leven aan. 
 

Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 

de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 

mijn weg gelopen heeft. 
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Terugblik FUNdag  

Helaas geen optocht dit jaar, maar wat hebben wij het leuk 

gehad op de FUNdag. Het was erg gezellig met elkaar. We 

zijn actief bezig geweest en het zonnetje scheen volop. U 

kunt een kijkje nemen op ISY voor foto’s en video’s van de-

ze mooie dag!  

 

 

 

 

 

Van de ouderraad 

Elk jaar vraagt de ouderraad van "CBS De Burcht" aan de ouders een financiële bijdrage om zaken te 

kunnen bekostigen waarvoor het ministerie geen vergoedingen geeft. Te denken valt hierbij aan: Sin-

terklaasfeest, paasmaaltijd, kerst, spelletjesmiddag, afscheid groep 8, excursies enz. Als er aan het 

eind van het jaar nog wat geld over is wordt dit door het team besteed aan dingen waar op dat mo-

ment behoefte aan is. Samengevat gaat het eigenlijk altijd om dingen, die het in en om de school leuk 

maken. Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de 

oudergelden.  

 

Indien u 1 kind op school heeft vragen we € 22,00 van u. Voor 2 kinderen: € 35,00 en voor 3 of meer 

kinderen € 45,00. 

 

Hierbij willen we u vriendelijk verzoeken het voor u betreffende bedrag te storten op rekening: 

NL 19 RABO 033.68.48.315 ten name van Penningmeester ouderraad "De Burcht" (Rabobank Kat-

wijk). Wilt u bij opmerkingen a.u.b. naam van uw kind en groep vermelden anders is in sommige ge-

vallen haast niet uit te zoeken van wie een overboeking afkomstig is. 

 

Namens de ouderraad, 

A. Noort 

Penningmeester ouderraad 

Telefoonnummer 06-20097805 
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Sparen voor het goede doel!  

 

Stichting Hartekind  

Ieder jaar worden in Nederland 1.500 kinderen geboren met een aangeboren hartafwijking. Dat zijn er 

heel erg veel. De hartafwijking is zelfs de meest voorkomende aangeboren afwijking die er is! Nog 

geen 50 jaar geleden overleden bijna alle kinderen met een aangeboren hartafwijking en werd maar 

een heel klein percentage volwassen. Sindsdien hebben de behandelmogelijkheden een enorme vlucht 

genomen. Dit heeft ertoe geleid dat tegenwoordig meer dan 90% van alle kinderen met een aangebo-

ren hartafwijking volwassen wordt.  

In Nederland leven er momenteel meer dan 25.000 kinderen 

en even zoveel volwassenen met een aangeboren hartafwij-

king. 

 

Ondanks de geweldige stappen die gezet zijn de afgelopen 50 

jaar zijn we er nog lang niet. Kinderen met een aangeboren 

hartafwijking moeten een normaal en gezond leven kunnen 

leiden en voor dat dat zover is, is er nog veel werk te verzetten. 

De artsen moeten complicaties, restafwijkingen, hartritme-

stoornissen, hartfalen, hersenschade en ontwikkelingsproble-

men veel beter leren begrijpen, behandelen en voorkomen. En 

hiervoor is onderzoek nodig! 

 

Stichting Hartekind is in 2008 opgericht door ouders vanuit de patiëntenvereniging aangeboren hartaf-

wijkingen. Stichting Hartekind is een CBF erkend goed doel en voldoet aan de strenge eisen die het 

CBF stelt. Op de site van het CBF kunt u het erkenningspaspoort inzien. 

 

Wilt u, samen met uw kind, met ons meesparen voor deze stichting? Door iedere maandag (t/m de-

cember) een klein bedrag mee te geven, sparen we samen voor een betere toekomst voor deze kin-

deren.  

In de volgende nieuwsbrief hoort u meer van 

ons. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

de Goede Doelencommissie  

(voorheen de zendingscommissie) 



11  

 

 


