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De beste wensen voor 2021!
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Agenda
4 januari : studiedag
Leerlingen 13.30u-14.30u online via
Teams
20 januari: start
voorleesochtenden
t/m 30 januari

Voor de vakantie deelden wij via ISY
een mooie boodschap d.m.v. een kerstmedley gezongen door enkele kinderen en het lied ‘Eer zij God’ gezongen door het team.
De kerstdagen zijn alweer voorbij en het nieuwe jaar is inmiddels
een feit. Wij hopen dat u mooie dagen heeft gehad. Als we terugkijken op het afgelopen jaar is het een jaar geweest zoals we nog niet
eerder kenden. Dit jaar starten wij helaas niet met elkaar op school,

22 januari: schriften mee + VO-

maar met thuisonderwijs. Er is de afgelopen weken hard gewerkt

advies groepen 8

om dit zo goed mogelijk te bewerkstelligen. We hopen dat de kinderen voornamelijk zelfstandig aan de slag kunnen gaan, zodat er

28 januari: informatieavond VO
groepen 8

niet teveel op uw schouders terecht komt. We hebben van de vorige
lockdown veel geleerd en weten dat het met elkaar als team van
ouders/leerlingen/leerkrachten zeker weer goed zal komen.
Ook al weten we niet wat dit jaar ons zal brengen, we mogen weten
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dat God met ons meegaat. Het team van De Burcht wenst u een
heel fijn en bovenal gezond nieuw jaar toe!

Jarigen januari: Van harte gefeliciteerd!
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Sem Sloos
Dirk Heemskerk
Nola van Stijn
Thijs Maagdelijn
Eva van Berkel
Thijmen de Jong
Juul van der Meij
Nikki Zwaan
Tycho Hendriksen
Frank Star
Amy Joziasse
Ilse van der Leeden
Boas van Vliet
Noah van Huut
Tom Peursum
Kyllian Janssen

16
16
18
18
19
20
21
22
22
24
26
26
27
29
30
30

B5A
D8b
B5A
B1D
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B1D

Jade van Dijk
Karlijn van der Nagel
Saar Braunstahl
Dominique van den Bosch
Feline Roijers
Dani van der Meij
Jayden Rodenburg
Fleur Postmus
Luke van Duijvenvoorde
Tess van Dijk
Niek Rijsdam
Éowyn de Mooij
Justin van Duijn
Aaron Reedijk
Fabiënne Noort
Lev Bomhof

Welkom op school
Welkom in groep B1D:

Welkom in groep D1/2:

Gian Everhardus (8-11-2016)

Luuk van Steen (24-11-2016)

Juul van Leeuwen (14-12-2016)
Senn van Leeuwen (14-12-2016)
Dominique van den Bosch (18-01-2017)

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

Lev Bomhof (30-01-2017)

Hoera! Joël is geboren
Hoera! Op 2 december zijn juf Petra de Best en
haar man Pascal trotse ouders geworden van een
prachtige zoon: Joël. Een wonder en een groot
geluk, van harte gefeliciteerd!
Wonder van God gekregen.

Voor ons een grote zegen.
Wij mogen voor je zorgen.
In Zijn handen ben je geborgen.
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De Burcht: Kwaliteitsschool
Thuisonderwijs
Maandag 4 januari is het studiedag. Het ochtendprogramma zal voor de leerkrachten gewoon doorgaan, dit was reeds online geregeld. 's Middags zal er een moment zijn voor het ophalen van materialen (groep 1 & 2) en vindt er ook een nieuwe online Teams bijeenkomst plaats van 13.30 uur - 14.30
uur (groep 3 t/m 8).

Groep 1/2
We richten ons in de aankomende periode voor groep 1 & 2 op het thuiswerkprogramma, zoals wij
deze ook in de eerste lockdown hebben aangeboden. Het programma kunt u vinden op ISY. De materialen kunt u maandag 4 januari ophalen.
Materiaal ophalen op achternaam:
A t/m M : 13.30 – 14.00
N t/m Z : 14.00 – 14.30

Groep 3 t/m 8
Voor de groepen 3 t/m 8 richten we ons op online onderwijs via o.a. Microsoft Teams. Alle leerlingen hebben een Burcht-account ontvangen met wachtwoord. Hier hebben wij voor de vakantie
mee kunnen oefenen. In de weekplanning kunt u zien wanneer uw kind online wordt verwacht. Dit
zal dagelijks zijn van 9.00 uur tot 10.00 uur en in de hogere groepen ook van 13.30-14.30 uur. Wilt u
de planning van uw kind goed in de gaten houden? Het is belangrijk dat uw kind zo goed mogelijk bij

blijft, zodat het na de lockdown zo min mogelijk hoeft in te halen.
Mocht u ergens niet uitkomen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkracht van
uw kind.
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De Burcht: Christelijke school
Lied van de maand
Psalm 150:1
Looft God, looft Zijn naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

Januari 2021
Een nieuw jaar willen we beginnen met de
laatste psalm van de Bijbel. Een vrolijke jubel
psalm. We weten niet hoe het jaar gaat lopen,
maar God is de grootste. Hij zal ons vergezellen in het nieuwe, onbekende jaar.

Paarse Vrijdag
Op vrijdag 11 december was het Paarse Vrijdag, een dag waarop leerlingen in Nederland konden laten zien dat iedereen op school zichzelf kan zijn en niemand uitgesloten of gepest mag worden om
wie die is of op wie die verliefd wordt. Juf Corry en juf Esmeralda zijn samen met de leerlingen het
gesprek aangegaan over wat Paarse Vrijdag inhoudt.
Je mag jezelf zijn, ongeacht je seksuele geaardheid. We kunnen juist van elkaar leren, omdat we ver-

schillend zijn. Ook kwam het woord gender neutraal aan de orde. Veel kinderen kennen wel situaties
waarin er gescholden wordt of dat het raar gevonden wordt als twee mensen van dezelfde sekse
samenleven. Nog gekker als zij kindjes krijgen.
Hier is over gesproken en uitleg over gegeven.
Het mooie was dat alle kinderen het vooral heel
belangrijk vonden, dat iedereen gelijk behandeld
moet worden. Een mooi gesprek en daarbij een
stukje voorlichting over iets wat tegenwoordig
toch nog niet altijd gewoon gevonden wordt.
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