
1  

 

Rommelpieten op bezoek 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

Op 19 november mochten de kinderen van groep 1-4 hun schoen 

zetten. Al die schoentjes werden gevuld door maar liefst twee rom-

melige pieten! De pieten zijn in alle klassen geweest en gelukkig is 

dit allemaal vastgelegd op video. We hebben het in de klas terug 

kunnen kijken. Wat zijn de kinderen verwend. Dank u Sinterklaas-

je! U kunt verder lezen op pagina 3. 

 

Kerst  

Vanwege de maatregelen vieren wij dit jaar op donderdagmiddag 

17 december ons kerstfeest in de klas. Helaas is er dit jaar geen 

kerstviering in de kerk. Toch maken wij er een prachtig kerstfeest 

van, waarbij de kinderen samen met de leerkracht de gezelligheid 

als ook de mooie boodschap van Kerstmis met elkaar beleven. De 

kerstcommissie heeft voor een mooi advents– en kerstproject ge-

zorgd, zie pagina 4. In de laatste nieuwsbrief van dit bijzondere 

jaar, wensen wij u een prettige en gezellige kerstvakantie toe!  
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CBS De Burcht     

   071-4074467     

info@cbsdeburcht.nl  

Agenda 

4 dec: Sinterklaasfeest 

gr. 5-8 continurooster 

 

9 dec: deelnemers kerstmedley 

op school verwacht 

12.30-13.30 

 

17 dec: kerstviering in de klas 

middag 

 

18 dec: gr. 5-8 middag vrij: start 

kerstvakantie 
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2 B2C Luuk van Leeuwen 
2 B6B Yenthe van der Nagel 

3 B5B Elin van den Berg 
9 D8B Lucas van den Eykel 
10 D8A Eric Bosch 

10 D1 Bibi van Duijvenbode 
11  D3 Sem van Bentum 

11 B5B Pepijn Timmermans 
12 B5B Fiene van der Nagel 

12 B6A Fay van Stijn 
14 B5B Pepijn Joffers 
14  D7 Olivier Alblas 

14 B1D Juul van Leeuwen 
14  B1D Senn van Leeuwen 

17 D3 Tim Heemskerk 

Jarigen december: Van harte gefeliciteerd! 

19 B2C Morrison Kamsteeg 
20 B5B Felin Benard 

21 B4B Pepijn Freke 
23 B6B David Prigge 
24 D2 Fedde de Jong 

24 B4B Daan van der Meij 
24 B4B Isabel van der Meij 

24 B5A Finn Mourits 
24 B6B Isabella de Vreugd 

24 D8A Dani Melnyk 
27 B3A Nina Kruidenier 
28 D7 Jesse van den Oever 

30 B3B Jaylinn van Utrecht 
30 B5A Julian Heemskerk 

31 D7 Lisanne Berkheij 

Welkom op school  

Leerlingen die in december 4 jaar worden zijn in januari welkom op school. De maand december is 

vaak korter en goed gevuld met verschillende feesten. Het is daarom rustiger en volgens ons beter om 

pas in januari te beginnen.  

 

Welkom in groep B1D:   

Gian Everhardus (8-11-2016) 

Juul van Leeuwen (14-12-2016)  

Senn van Leeuwen (14-12-2016)  

 

Welkom in groep D1/2: 

Luuk van Steen (24-11-2016)  

 

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.  

 

In verwachting 

Wij hebben mooi nieuws te melden over onze collega juf Monica de Koning - van Egmond (B1/2C). 

Ze is in verwachting van haar tweede kindje en is eind mei 2021 uitgerekend. We wensen haar een 

voorspoedige zwangerschap toe! 

Wij wensen jullie een hele fijne en leerzame 

tijd toe op De Burcht! 
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Sinterklaasfeest 

Vrijdag 4 december zal Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school. De viering zal er dit jaar be-

hoorlijk anders uit gaan zien. Een groots onthaal met alle kinderen buiten op het schoolplein is helaas 

niet mogelijk. Ook de speculaaspoppen kunnen wij dit jaar niet versieren. In plaats daarvan heeft de 

commissie een mooie planning bedacht om er toch een groot feest van te maken. Sinterklaas komt op 

beide locaties een bezoekje brengen aan de groepen 1-4. Wij gaan er vanuit dat hij voor deze groepen 

een cadeautje bij zich heeft. Sint en Piet houden zich tijdens hun bezoek netjes aan de maatregelen en 

verplaatsen zich door de school met een mondkapje. De kinderen en leerkrachten houden ook 1.5m 

afstand tot Sint en Piet. De kinderen zorgen tijdens zijn bezoekje in de klas voor een spetterend optre-

den! De andere groepen krijgen een cadeau voor in de klas en maken surprises voor elkaar. Wilt u er 

rekening mee houden dat de surprises door de kinderen zelf naar binnen moeten worden gebracht, er 

mogen geen ouders naar binnen. Samen gaan we voor een ouderwets gezellige viering.  

Deze dag draaien de groepen 5-8 een continurooster tot 14.00 uur. De groepen 1-4 volgen het nor-

male rooster en hebben tot 12.15 uur school.   

 

 

 

 

 

 

 

RaboClubSupport 
 

De Burcht had een aanvraag gedaan bij RaboClubSupport voor de aanschaf van materialen voor 

techniekonderwijs. We hebben het prachtige bedrag van €2062,05 mogen ontvangen. Mocht u op ons 

gestemd hebben, dan hierbij onze dank! Materialen voor techniekon-

derwijs zijn prijzig, maar door deze bijdrage hebben wij 

(tweedehands) De Techniek Torens aan kunnen schaffen voor de 

groepen 1 t/m 8! Op pagina 5 leest u hier meer over.  

 Gezellig bingo spelen met de 
Sint (D3) 

Schoentje zetten bij de open 
haard (D1/2) 

Snel de schoencadeautjes open-
maken (B3B) 
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Advent en Kerst 2020 

Begin december starten wij met een mooi advents- en kerst-

project. Het thema van dit jaar zal zijn: Ik zie toekomst in jou. 

Een project over spiegelen, kijken, geloven en zien..  

 

In de Bijbelse geschiedenissen op weg naar Kerst laat God 

zien welke toekomst Hij voor ogen heeft voor de wereld en 

hoe Hij die gaat realiseren. God helpt ons om vanuit verschillende perspectieven zijn liefde in Chris-

tus te zien, beter te begrijpen en erin te geloven. We zien hoe God toekomst ziet in de mensen die Hij 

betrekt bij zijn plan voor de wereld. We zien in dit project o.a. hoe Zacharias, Maria, Jozef en de her-

ders in Bethlehem betrokken raken bij Gods plan en hoe ze daarop reageren.  

Het project zullen wij in de laatste week voor de vakantie afsluiten in de klas.  

 

Het kerstfeest in de klas vieren wij op donderdagmiddag 17 december onder schooltijd. Helaas is er 

dit jaar geen samenkomst met ouders op school en zal er ook geen kerkdienst zijn. Vanwege de maat-

regelen is dit helaas niet mogelijk. Volgend jaar hopen wij dit natuurlijk weer anders in te kunnen vul-

len!  

 

Kerstmedley 

Over de geboorte van Jezus zijn veel liederen gemaakt. Met een aantal kinderen uit de groepen 1 tot 

en met 8 wordt er een medley opgenomen. De leerkrachten kiezen één kind uit de klas dat hier aan 

mee wilt doen. De medley bekijken wij met elkaar tijdens de kerstviering in de klas en hopen wij na-

tuurlijk ook met u te kunnen delen. Doet uw kind mee? Uw kind moet dan woensdag 9 december na 

schooltijd van 12:30 tot 13:30 uur beschikbaar zijn. Meer info volgt. Wij hopen op een mooie advents-

periode met elkaar!     

Maeve 

Onlangs ontvingen wij het 

prachtige geboortekaartje van 

Maeve, dochter van juf Marit 

en Roel. 

 

‘’Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, 

zo waardevol en Ik houd zoveel 

van jou.’’   

   Jesaja 43:4 
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

 

Enthousiaste (vak)leerkrachten  

Op De Burcht vinden we dat een goede basis bestaat uit een gedegen reken- en taalontwikkeling, 

maar ook uit het ontdekken van je talenten. Dit willen we breder en dieper ontdekken met behulp van 

enthousiaste (vak)leerkrachten die hun eigen talent aanspreken en dit overbrengen op onze leerlingen. 

Even op een rijtje wat er zoal gebeurt: 

 

 Alle groepen krijgen 2x per week gym door juf Anne (groep 1-3) en juf Gerie (4-8). 

 Juf Kim start per januari wederom met de kunstlessen (groep 3-7). 

 Juf Jantine (m.m.v. De Valkenburgs Harmonie) geeft om de week muziekonderwijs in de groe-

pen 1-4. 

 Meester Jeroen en meester Michiel gaan vanaf januari beginnen met techniekonderwijs in de 

groepen 6-8 en zullen daarbij ook gebruik maken van de aangeschafte Techniek Torens.  

  

De Techniek Torens 
 

Techniek Torens bieden een laagdrempelig en kerndoelendekkend totaalconcept voor Wetenschap & 

Techniek in het basisonderwijs. Leerlingen leren Onderzoe-

kend & Ontwerpend Leren (OOL) en gaan driedimensionaal 

aan de slag. Dit is goed voor hun fijn motorische ontwikke-

ling, zelfredzaamheid en creativiteit.  

1 op de 3 basisscholen in Nederland werkt al met De Techniek 

Torens. Het concept draagt bij aan een rijke leeromgeving. De 

kinderen vinden techniek in de klas fantastisch! Ze gaan sa-

men metselen, maken tandpasta, zeepjes en haargel, bouwen 

stroomkringen, plakken een fietsband, werken met spuitjes, 

slangetjes, katrollen en tandwielen, leren verstekzagen, werken 

met zonne- en windenergie, ontwerpen en bouwen een flipper-

kast, een brug en 

nog veel meer. 

U begrijpt dat de 

leerkrachten staan 

te popelen om De 

Techniek Torens 

in te zetten!  

De Techniek Torens staan 
inmiddels op locatie Broekweg 
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De Burcht: Christelijke school 

Al jaren voor de geboorte van Jezus 

is het beloofd: de Redder wordt geboren. 

De Redder die iedereen hoop biedt. In het 

refrein van dit lied wordt een paar keer het 

woord gloria herhaald. Gloria is een uit-

roep van roem, eer, luister, heerlijk-

heid. Dit jaar vieren wij Kerst met minder 

mensen om ons heen. Toch mogen wij 

vieren dat Jezus is geboren, we mogen 

dankbaar zijn dat wij Hem kennen en dat 

Hij altijd bij ons is. Jezus de hoop voor 

een wereld in nood! 

Lied van de maand 

Zo is het beloofd.  
 

Jezus als kind aan de wereld beloofd,  

komt bij ons wonen als mens heel dichtbij.  

Wie had durven dromen, wie had dit geloofd,  

de Verlosser wordt mens zoals wij.  

 

Zo stond het geschreven, zo is het beloofd,  

een redder is gekomen, brengt iedereen hoop.  

Gloria, gloria klinkt in de nacht,  

een lied over vrede aan herders gebracht.  

 

Gloria. gloria zingt heel het engelenkoor.  

Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door.  

 

Jezus de hoop voor een wereld in nood,  

komt in ons wonen en blijft voor altijd.  

Wie heeft ons de weg naar de Vader getoond,  

Jezus, redder die ons heeft bevrijd.  

 

Zo stond het geschreven, zo is het beloofd,  

een Redder is gekomen, brengt iedereen hoop.  

Gloria, gloria klinkt in de nacht,  

een boodschap van vrede op aarde gebracht.  

 

Gloria, gloria zingt heel het engelenkoor.  

Ere zij God! Het lied klinkt de eeuwen nog door.  

 

Heer, ik ben dankbaar voor wat U mij geeft,  

U bent mijn leven, mijn licht in de nacht. 

Leven oneindig is wat U mij geeft,  

U bent meer dan ik ooit had verwacht.  

 

Tekst en muziek: Sela 
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