
1  

 

Voorleesdagen in een ander jasje 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

Van 20 januari t/m 30 januari waren De 

Nationale Voorleesdagen. Dit jaar helaas 

zonder ouders of opa’s en oma’s die de 

schooldag begonnen met het voorlezen van 

een mooi verhaal. Toch hebben wij via 

Teams met elkaar kunnen lezen en kwamen er leuke voorleesop-

drachten voorbij. Ook mochten wij luisteren naar juf Corry. Zij las 

ons het prentenboek van het jaar voor: ‘Coco kan het!’. Een verhaal 

met als onderwerp: Geef niet te snel op, je kunt het! In tijden van 

thuisonderwijs een heel belangrijke boodschap, want wat wordt er 

hard gewerkt door de kinderen, ouders en leerkrachten. Het is niet 

altijd even makkelijk, maar we geven niet op. Samen maken wij het 

mogelijk.  

Naast het feit dat je van verhalen wat kunt leren is voorlezen ook 

ontzettend belangrijk voor de leesontwikkeling. Kinderen komen in 

aanraking met nieuwe woorden, het vergroot hun woordenschat én 

taalbegrip. Met voorlezen is dus ontzettend veel winst te behalen!  
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CBS De Burcht  

071-4074467  

info@cbsdeburcht.nl  

Agenda 

8 februari: scholen weer open! 

 

19 februari: continurooster 

Groepen 5 –8  

 

22 februari: voorjaarsvakantie 

 

1 maart: weer naar school 
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1 B5A Rosanne Jansen van   
  Rosendaal 

2 B2A Sven van der Plas 
2 B2C Jesse Kleen 
4 D1 Kate Keetman 

5 B6B Lennard Star 
6 D3 Bibi Scholten 

10 B3A Lieve Hoek 
10 B7 Floortje Wassink 

11  B8B Gwen Wiersma 
14 B5B Patricija Dekkers 
15 D1 Sophie Disseveld 

15 D8A Natalie Ehigiene 
15  D8B Guido Beije 

16  B1D Evi Kuijt  

Jarigen februari: Van harte gefeliciteerd! 

16 D7 Evi Glasbergen 
17 D8A Anouk Haasnoot 

18 B2C Roseanne van Paridon 
19 B2C Mike van Söhnsten 
19  B5A Menno Knetsch 

21 D1      Luca Sluijs 
21  B1C Rowan van den Eijkel 

22 B6A Noa Russchenberg 
23 B1D Senn Binnendijk 

24 B4B Emma van der Nagel 
25 D8B Sam de Mooij 
27 B6B Thom van der Bent 

27 D8A Babette van der Horst 
28 D7 Suze Vink 

  

Welkom op school  

Groep B1D:   Evi Kuijt (16-02-2017) 

   Senn Binnendijk (23-02-2017) 

 

Groep D1/2:  Djyanne van Egmond (29-01-2017) 

   Kate Keetman (04-02-2017) 

   Luca Sluijs (21-02-2017) 

 

 

 

 
 

Nieuwe leerlingen (broertje of zusje) 

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

we een goede inschatting maken van het aantal klassen en leerkrachten die we nodig hebben. Momen-

teel hebben we 18 groepen op De Burcht en ruim 400 leerlingen. 

 

Nieuwe juf 

Juf Nicoline de Mooij is onze nieuwe collega in groep B5b. Vanaf deze maand staat zij op vrijdag 

voor de groep ter vervanging van meester Michiel Bor. Hij moet ons helaas verlaten. Zie pagina 4. 

Wij wensen juf Nicoline een fijne tijd toe op De Burcht!  

Wij wensen jullie een hele fijne en leerzame 

tijd toe op De Burcht! 
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Afname Cito 

Gewoonlijke starten wij begin februari met het afnemen van Cito in de groepen 3-7. Nu is dit vanwe-

ge de huidige lockdown niet mogelijk. Gelukkig mogen de scholen volgende week weer open! We 

verwachten Cito af te nemen wanneer de kinderen enkele weken op school 

zijn.   

 

 

Nieuwe schooltijden  

Beste ouders en verzorgers van CBS De Burcht, 

  

In eerdere enquêtes heeft u aangegeven open te staan voor verkenning van nieuwe schooltijden. De MR van CBS 

De Burcht heeft deze actie namens u als ouder opgepakt en een adviesrapport opgesteld. Hierin zijn mogelijkheden 

van nieuwe schooltijden voorgelegd aan directie en bestuur. Om dit verder te verkennen heeft de directie een com-

missie opgestart waarmee nagedacht wordt over de mogelijkheden. Juist de nuance verschillen die er zijn tussen de 

schooltijden maakt dat we dit hier veel tijd aan besteden. Iedere nuance heeft vaak ook een andere impact op leer-

ling-ouder-teamlid. De commissie werkt momenteel aan dit voorstel. U zult goed ingelicht worden over de moge-

lijkheden van nieuwe schooltijden als ook een stem krijgen in dit proces. Hierover later meer. Of de stappen goed 

doorlopen zijn beslist het bestuur, zij nemen het definitieve besluit.  

  

Hierbij geef ik u inzicht in de voorgenomen planning. 

  

• Directeur legt uitgewerkt voorstel voor aan MR (feb ’21) 

• Ouderpeiling door MR middels enquête (officiële raadpleging alvorens de oudergeleding van de MR in-

stemt) (begin maart ’21) 

• Oudergeleding MR stemt voor of tegen voorstel nieuwe lestijden (medio maart ’21) 

• Voorgenomen besluit naar personeelsgeleding MR (eind maart ’21) (instemmingsrecht) 

• Voorgenomen besluit naar bestuur: procedurele toetsing (begin april ’21) 

• Definitief besluit bestuur (medio april ’21) 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Robbert van Rietschoten 
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Plannen maken voor nieuwbouw CBS De Burcht  

Het gebouw van CBS De Burcht aan de Broekweg in het dorp  

staat er ruim 60 jaar, veel ouders van onze kinderen zijn er 

zelf groot geworden! Het gebouw staat op de lijst van de ge-

meente voor renovatie of nieuwbouw. We kijken daarbij wat 

verder vooruit; hoe ontwikkelt het dorp zich en wat zou een 

nieuw gebouw nog meer kunnen betekenen voor Valkenburg?  

 

In ’t Duyfrak en in het dorp  

De Valkenburgse wijk ’t Duyfrak is uitgegroeid tot een grote, kinderrijke wijk. Daarom heeft  

CBS De Burcht twee locaties; in het dorp en in ‘t Duyfrak in de Brede School aan de Luit Katlaan. 

Daar willen we ook de hele leerlijn aanbieden. Inmiddels gaan 120 van de 400 kinderen van De 

Burcht in ’t Duyfrak naar school.   

 

 Onderwijs dicht bij huis  

Tegelijk met de verbreding van de N206 bekijkt de gemeente hoe bestaande gebieden in Valkenburg 

kunnen worden ontwikkeld. De gemeente vraagt ook aan CBS De Burcht om daarover mee te den-

ken, omdat de school aan de Broekweg aan vernieuwing toe is.  

 

Wat voor ons bovenaan staat, is dat we onderwijs dicht bij huis blijven aanbieden. Dus in ’t Duyfrak 

én in het dorp. We weten hoe belangrijk het is dat kinderen niet ver hoeven te lopen of fietsen om 

naar school te kunnen. Als de nieuwbouw of renovatie op de Broekweg plaatsvindt, moeten we in die 

periode misschien tijdelijk naar een andere locatie. Ook dan staat nabijheid voor ons bovenaan. We 

volgen de plannen van de gemeente daarom op de voet.   

 

Circulaire school: duurzaam!                                                                                                                  

Als er dan toch nieuwbouw gepland staat, dan is dat een kans om het ook duurzaam te doen. Daarom 

denkt CBS De Burcht mee over de ‘circulaire school’: een gezonde werk- en leeromgeving met een 

positieve invloed op de omgeving. Een schoolgebouw kan ’s middags en ’s avonds tenslotte ook ruim-

te bieden aan muziek- of andere verenigingen! Circulair bouwen kan ook kostenbesparend werken. 

Samen met andere steden en scholen denken we mee over alle mogelijk-

heden, zodat we straks slimme keuzes kunnen maken. Dit filmpje laat 

zien hoe dat gaat.   

https://www.rovid.nl/rvo/rvo/2020/rvo-rvo-20201208-idub4u140-

web-hd.mp4  

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rovid.nl%2Frvo%2Frvo%2F2020%2Frvo-rvo-20201208-idub4u140-web-hd.mp4&data=04%7C01%7Cros%40pensioenfederatie.nl%7C09c46865c84643227f6308d8c1733551%7Cb64a051a17ba493ba4b53b0f887b725a%7C1%7C0%7
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rovid.nl%2Frvo%2Frvo%2F2020%2Frvo-rvo-20201208-idub4u140-web-hd.mp4&data=04%7C01%7Cros%40pensioenfederatie.nl%7C09c46865c84643227f6308d8c1733551%7Cb64a051a17ba493ba4b53b0f887b725a%7C1%7C0%7
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rovid.nl%2Frvo%2Frvo%2F2020%2Frvo-rvo-20201208-idub4u140-web-hd.mp4&data=04%7C01%7Cros%40pensioenfederatie.nl%7C09c46865c84643227f6308d8c1733551%7Cb64a051a17ba493ba4b53b0f887b725a%7C1%7C0%7
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rovid.nl%2Frvo%2Frvo%2F2020%2Frvo-rvo-20201208-idub4u140-web-hd.mp4&data=04%7C01%7Cros%40pensioenfederatie.nl%7C09c46865c84643227f6308d8c1733551%7Cb64a051a17ba493ba4b53b0f887b725a%7C1%7C0%7
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rovid.nl%2Frvo%2Frvo%2F2020%2Frvo-rvo-20201208-idub4u140-web-hd.mp4&data=04%7C01%7Cros%40pensioenfederatie.nl%7C09c46865c84643227f6308d8c1733551%7Cb64a051a17ba493ba4b53b0f887b725a%7C1%7C0%7
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Wisseling gymtijden 

Halverwege het jaar wisselen de gymtijden van de groepen 4 t/m 8. Om alle klassen 45 minuten te 

laten gymmen moeten enkele klassen 15 minuten eerder beginnen. Door dit na een half jaar om te 

wisselen hebben alle klassen hiermee te maken. Het nieuwe rooster gaat in op maandag 8 februari.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid meester Michiel Bor 

Helaas kon het tijdelijk contract van meester Michiel Bor (B5b) per 1 

februari niet worden omgezet in een vast contract. Meester Michiel is 

in oktober 2018 bij ons komen werken als onderwijsassistent en daar-

naast volgt hij de Pabo-opleiding. We hebben toen afspraken gemaakt 

over de route naar zijn Pabo-diploma. Omdat we blij zijn met de inzet 

en het werk van Michiel hebben we na overleg met de onderwijsin-

spectie nog 2 tijdelijke contracten gegeven. Door verschillende omstan-

digheden is het helaas niet gelukt om het diploma te halen voor het 

einde van dit contract. En het is voor ons niet mogelijk om iemand 

zonder onderwijsbevoegdheid een vast contract aan te bieden. Dit vas-

te contract zou vanwege de 3 tijdelijke contracten wel verplicht zijn. 

  

We vinden het erg jammer dat meester Michiel ons om die reden moet verla-

ten per 1 februari 2021. Wanneer het diploma behaald is en er een plek vrij is 

op De Burcht hopen we elkaar weer te kunnen vinden.  

Op vrijdag stond meester Michiel zelfstandig voor de klas. Dit wordt tot het 

eind van het jaar overgenomen door juf Nicoline de Mooij. Voor de begelei-

ding van het levelwerk en zijn andere werkzaamheden wordt ook een oplos-

sing gevonden die we snel zullen delen.  We willen meester Michiel bedan-

ken voor zijn inzet op De Burcht en wensen hem veel succes bij het afronden van zijn opleiding!  

Gymrooster groepen 4-8 juf Gerie van Vliet 

Maandag   Donderdag Vrijdag 

08.30 - 09.15 Groep B6a   08.30 - 09.15 Groep B7 

09.15 - 10.00 Groep B4b 09.15 - 10.00 Groep B4a 09.15 - 10.00 Groep B6b 

10.00 - 10.45 Groep B4a 10.00 - 10.45 Groep B4b 10.00 - 10.45 Groep D8a 

10.45 - 11.30 Groep B5b 10.45 - 11.30 Groep B5a 10.45 - 11.30 Groep D8b 

11.30 - 12.15 Groep B5a 11.30 - 12.15 Groep B5b 11.30 - 12.15 Groep D7 

13.15 - 14.00 Groep D8b 13.15 - 14.00 Groep D7   

14.00 - 14.45 Groep D8a 14.00 - 14.45 Groep B6b   

14.45 - 15.30 Groep B7 14.45 - 15.30 Groep B6a   

De dikgedrukte klassen 
beginnen eerder.  
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De Burcht: Christelijke school 

 

 In verwachting   
 

We hebben het mooie nieuws mogen ontvangen dat juf 

Threa (B4b) in blijde verwachting is van haar tweede kindje. 

Wij feliciteren de juf en haar man met dit mooie nieuws en 

wensen haar een voorspoedige zwangerschap toe!   

 

 

 

    

Lied van de maand 

‘Heer wat een voorrecht’ 

 

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 

schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 

want Uw woord maakt Uw wegen bekend. 
 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet, 

vol van Uw liefde, genade en kracht, 

als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
 

Samen te strijden in woord en in werk, 
één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk, 

delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn. 

 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet, 

vol van Uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 

 
Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 

als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet, 

vol van Uw liefde, genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 

 

Opwekkingsliederen 249 

  

Heer wat een voorrecht 

We mogen schouder aan schouder staan in 

de wereld en Gods liefde, genade en kracht 

laten schijnen. We zijn allemaal verschil-

lend en beleven ons geloof allemaal anders, 

maar schouder aan schouder staan we in 

Gods wijngaard.   

 



7  

 

 


