Nieuwsbrief
CBS De Burcht
April 2021

Inhoud

Ieder kind een kunstenaar!

Jarigen april

2

Welkom op school

2

De Burcht: Kwaliteitsschool

3

Thuisquarantaine

4

Koningsspelen en schoolreis

5

Jeugdfonds: Financiële steun

6

Foto-impressie: De Kunstweken 7
De Burcht: Christelijke school

8

Sparen voor stichting Hartekind 9
Kleurplaat

Agenda
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21 april: Koningsspelen 1-3
Locatie Broekweg
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Groepen 5-8 continurooster

26 april: Start meivakantie
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Onze school doet mee aan een bijzonder project beeldende vorming:

De Kunstweken. De kinderen maken kennis met wereldbefaamde
artiesten en hun werk. Juf Kim geeft de kunstlessen op donderdag in
groep 3 t/m 7. De kleutergroepen en groep 8 zijn in de klas zelf aan
de slag gegaan met de leerkracht. Dit leverde mooie resultaten op!

Zodra de kunstwerken van alle groepen af zijn, worden deze opgestuurd naar De Kunstweken. De werkjes komen vervolgens in een
digitaal museum terecht, waarin u een kijkje kunt nemen. Hier krijgt
u nog bericht over. Op pagina 7 kunt u de kinderen wel alvast aan
het werk zien.

Enquête
We hebben ontzettend veel reacties op de enquête mogen ontvangen
wat betreft de nieuwe schooltijden vanaf komend schooljaar. De MR
heeft de gegevens geanalyseerd en zal dit voordragen aan het bestuur.
Wanneer definitief bekend is welk rooster wij vanaf volgend school-

27 april: Koningsdag

jaar zullen hanteren, wordt u uiteraard op de hoogte gebracht!

1
071-4074467 info@cbsdeburcht.nl

Jarigen in april: Van harte gefeliciteerd!
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Welkom op school in april:
Victoria van der Vijver

(05-04)

B1D

Charlotte den Haan

(07-04)

B1D

Jordi Guijt

(12-04)

B1D

Soof Hendriks

(17-04)

B1D

Hannah Vogelpoel

(19-04)

B1D

Sammy van der Meij

(20-04)

B1D

Sofie Schaart

(20-04)

D1

Esmee van Dijk

(23-04)

B1D

Jeske Nijgh

(23-04)

B1D

Miles van der Nagel

(29-04)

B1D

Wat fijn dat we deze maand zoveel nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en wij wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd toe op De Burcht!

Dani is geboren!
Hoera! Op 20 februari zijn Jaylinn (D2) en
Djyanne (D1) trotse zussen geworden van
broertje Dani. Van harte gefeliciteerd en veel
geluk met elkaar!
‘Geboren om voor altijd lief te hebben’
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De Burcht: Kwaliteitsschool
Op onze hoofdlocatie hebben wij een Techniekplein, Muziekplein en Biebplein gecreëerd. Hier kunnen de kinderen en leerkrachten o.a. materialen vinden die te gebruiken zijn voor de technieklessen en

muzieklessen. Ook hebben de kinderen de mogelijkheid om een nieuw leesboek uit te zoeken op het
Biebplein.
Het is belangrijk dat kinderen actief betrokken worden bij het leerproces. Om goed te kunnen leren
hebben zij een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving nodig. De nieuwe pleinen leveren een

mooie bijdrage aan een rijke leeromgeving!
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Thuisquarantaine
Het is lang goed gegaan, maar helaas hebben wij onlangs toch een klas naar huis moeten sturen vanwege een positieve testuitslag bij een leerling. Op dit soort momenten moet er snel worden gescha-

keld. Gelukkig werd er door de leerlingen, ouders en leerkrachten goed met de situatie omgegaan.
Wanneer uw kind thuis komt te zitten vanwege (milde) klachten of een quarantaine, proberen wij zo
snel mogelijk voor online lessen te zorgen. Echter is het niet altijd haalbaar om op de eerste dag van
de quarantaine een online lesprogramma klaar te hebben.

Als de leerkracht ook nog fysiek onderwijs moet geven
aan de rest (of een gedeelte) van de groep gaat daar eerst
de aandacht naar uit. We streven ernaar om op dag 2 van
de quarantaine een online lesprogramma voor uw kind
klaar te hebben. Wij hopen hiervoor op uw begrip!

Verlof
Juf Petra de Best (B5A) is op 17 maart teruggekomen van haar verlof. Ze staat weer met veel plezier
voor de klas. Welkom terug!
Juf Monica mag vanaf 20 april gaan genieten van haar welverdiende zwangerschapsverlof. Zij staat
vanwege haar zwangerschap niet meer voor de klas, maar heeft de komende tijd nog genoeg andere
werkzaamheden binnen de school. Wij wensen haar alvast een heel fijn verlof toe!

Gruitdag
Op woensdag is het gruitdag op onze school. Op deze dag zien we

dat veel kinderen groente en/of fruit meenemen naar school. Heel
fijn! Uiteraard mag dit ook op andere dagen meegenomen worden.
In de lunchtrommels zien we echter ook dat er steeds vaker snoep
wordt meegenomen. Dit is niet de bedoeling en we willen u vragen

om de lunchtrommel te vullen met brood en eventueel iets van
groente of fruit. Wilt u er bij het vullen van de lunchtrommel rekening mee houden dat uw kind het op kan eten binnen de lunchtijd?
Wij vragen graag uw aandacht voor gezonde voeding, zowel tijdens
de kleine pauze als de lunchpauze. School is immers dé plek om kinderen bewust te maken van gezond voedsel. Het draagt ook nog eens bij aan betere schoolprestaties,
minder schooluitval en een gezondere leefstijl.
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Koningsspelen 2021
In 2021 is het thema van de Koningsspelen IK+JIJ=WIJ. In deze tijd hebben we elkaar hard nodig.
Samen geeft ons nét dat beetje extra. Dit schooljaar spreiden wij de Koningsspelen uit over meerdere

dagen. Op deze manier voorkomen wij dat het te druk wordt op het schoolplein en hebben alle groepen toch een feestelijke dag op de planning staan! De groepen 6 en 7 van locatie Broekweg vieren de
Koningsspelen vrijdag 23 april op locatie Duyfrak. We maken er met elkaar een mooie dag van!

Wanneer?

Wie?

Waar?

Woensdag 21 april

B1/2A
B1/2B
B1/2C

Donderdag 22 april

D1/2
D3

Vrijdag 23 april
Continurooster tot 14.00u

B4A
B4B

B5A
B5B

Locatie Broekweg

B6A
B6B
B7

D7
D8A
D8B

Locatie Duyfrak

B1D
B3A
B3B

Locatie Broekweg

Locatie Duyfrak

Schoolreis
Het schoolreisje voor de groepen 3-7 stond op de planning voor dinsdag 13 april. Aangezien het nog
niet duidelijk is wanneer de pretparken weer open mogen, hebben wij de datum voor het schoolreisje
wat verder voor ons uitgeschoven.
Het schoolreisje staat nu gepland op dinsdag 18 mei. De groepen 3-6 gaan naar Drievliet en de groepen 7 naar de Efteling.
Het schoolreisje van de kleuters staat eind dit schooljaar gepland en de leerkrachten van de groepen 8
zijn ook druk bezig met de voorbereidingen van het schoolkamp. We hopen dat het allemaal door kan
gaan, maar helaas is daar op dit moment nog niets over te zeggen. Mochten de uitjes toch afgelast
worden, dan zorgen wij natuurlijk voor een leuk alternatief!

Avond4daagse afgelast
Waarschijnlijk had u het al verwacht, maar de Avond4daagse zal dit jaar niet doorgaan. De maatregelen geven helaas nog geen duidelijk beeld van versoepeling. Volgend jaar hopen wij natuurlijk met de
hele school weer mee te kunnen doen!
5

Boekendoos
In de groepen 5 zijn de kinderen druk bezig geweest met
het maken van een boekendoos. Een boekendoos is een

(versierde) schoenendoos over een boek. In de doos vind je
allemaal spullen die te maken hebben met het verhaal. Ook
hebben de kinderen een samenvatting in de doos gestopt,
zodat je kunt lezen waar het boek over gaat.

De kinderen hebben de dozen ook nog eens prachtig versierd, zodat je aan de buitenkant meteen kunt zien over welk
boek de boekendoos gaat.
Wat zijn de boekendozen mooi geworden. Heel knap gedaan groep 5!

Financiële steun nodig?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit
gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere
sportieve of creatieve les.

Steeds vaker, zeker in Coronatijd, is het financieel niet meer haalbaar om alles wat uw zoon/dochter
doet te bekostigen.
U kunt als ouder zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair. In dit geval; juf Esmeralda.
Wilt u een beroep doen? Schroom niet. Vanaf 2021 kunt u slechts 1 aanvraag doen: voor sport of voor
cultuur. Alle beetjes helpen!

Mailen voor meer informatie en het plannen van een digitaal gesprek kan via
e.dejong@cbsdeburcht.nl.
Met vriendelijke groet,

Esmeralda de Jong
Leerkracht groep 7
Intermediair CBS De Burcht
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Ieder kind een kunstenaar!
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De Burcht: Christelijke school
Lied van de maand
Als ik mijn ogen sluit
Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha
Dan lijkt het net of ik daar op die heuvel sta
Ik zie het houten kruis, zie wat de mensen doen
Dat Jezus sterven moet, want dat gebeurde toen
Ik hoor opnieuw Zijn stem die roept: het is volbracht
En daarna wordt het stil, ‘tis donker als de nacht
Toen stierf Hij aan het kruis, toen was de pijn voorbij Dit is een lied wat passend is bij Pasen en
Oh, ik weet meer dan ooit, dat Hij dit deed voor mij

met name bij goede Vrijdag. Beeld je in dat jij
bij de heuvel Golgotha bent en Jezus hangt

Ik doe mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil

daar aan het kruis. Daar gaat dit lied over.

Ik bid met heel mijn hart wat ik Hem zeggen wil

Jezus die stierf voor onze zonden. Omdat

Heer aan dat houten kruis droeg U de straf voor mij

God zoveel van ons houdt gaf Hij Zijn leven

Ik had nog nooit een vriend die zoveel hield van mij

voor ons. Wat een vriend!

Opwekking kids 85

Pasen
Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer
groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin.

Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als
het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een
nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.
Dit jaar kunnen wij helaas niet bij elkaar komen om het Paasfeest in de kerk te
vieren. We doen dit in de klas op donderdag 1 april. We bekijken een PowerPoint en zingen paasliederen die wij de afgelopen weken hebben geoefend. Ook
hebben wij prachtige kruizen gemaakt, die wij thuis voor het raam hebben ge-

hangen. We staan op deze manier stil bij de verbinding; verticaal van God naar
ons op de aarde en vice versa en horizontaal naar elkaar. Zeker in deze Coronatijd is omzien naar elkaar en in verbinding blijven met elkaar zo belangrijk!
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Sparen voor stichting Hartekind!
Vanwege de schoolsluiting de afgelopen periode hebben wij besloten door te sparen voor stichting
Hartekind. Stichting Hartekind is in 2008 opgericht door ouders vanuit de patiëntenvereniging aange-

boren hartafwijkingen. Martijn Gravekamp (B7) heeft aan het begin van dit schooljaar in een nieuwsbrief verteld over zijn zusje met een hartafwijking. Hij vertelde ons dat onderzoek hard nodig is om de
zorg voor kinderen met een hartafwijking te verbeteren.

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 aangeboren hartafwijking volwassen wordt.
In Nederland leven er momenteel meer dan 25.000 kinderen en even zoveel volwassenen met een aangeboren
hartafwijking.
Martijn met zijn zusje in het ziekenhuis.

Wilt u, samen met uw kind, meesparen voor dit mooie doel?

(De dag voordat zij een hartoperatie moest
ondergaan.)

Door iedere maandag een klein bedrag mee te geven, sparen we samen voor een betere toekomst voor
deze kinderen! Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,
de Goede Doelencommissie
(voorheen de zendingscommissie)
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Meedenken over de toekomst van de school?
CBS De Burcht is volop in beweging. De locatie in 't

Duyfrak wordt uitgebreid, het gebouw aan de Broekweg is
aan de beurt voor vernieuwing, de minister stuurt brieven
over subsidiegelden.... Wil je in een enthousiast
team meedenken over deze ontwikkelingen? Wil je meer
betrokken zijn bij de school van jouw kinderen? Kom dan
bij ons in het bestuur!
We kunnen extra handen en hoofden gebruiken op het gebied van Personeel en Organisatie, Onderwijs en Kwaliteit en het Secretariaat. Heb jij ervaring met of kennis van deze onderwerpen? Dan hopen we dat je ons team komt versterken. We zijn een toezichthoudend bestuur, dus we zoeken mensen die het fijn vinden om de grote lijnen te zien en actief mee willen denken over het beleid van onze
school. Voor het Secretariaat zoeken we iemand die alles rondom de vergaderingen en de stukken
goed kan organiseren voor de directie en het bestuur.
Wil je meer weten, bel met de huidige voorzitter Raymond van Berkel (06-30279803) of met Jeroen
Rauws (06-28175323) die hem gaat opvolgen. Natuurlijk kun je ook één van ons aanspreken!

Hartelijke groet,
Bestuur CBS de Burcht:
Raymond van Berkel, Jeroen Rauws, Jeanette Barnhoorn, Joeri van den Hoek, Jeannine de Jong
en Mandy Ros
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Vader of moeder zijn in tijden van Corona

Een jaar Covid-19. Een jaar vader of moeder
zijn in tijden van verandering, onzekerheid,
verlies, bezorgdheid en dubbele belasting.

Misschien is of was jouw kind angstig voor
het onbekende virus. Of was hij druk en
dwars tijdens de sluiting van de speelzaal.
Misschien heeft jouw kind geroepen dat de
juf alles véél beter uitlegt (nadat je om 5 uur
was opgestaan om de boel rond te krijgen).
Gelukkig zijn ze weer naar school en opvang.
En jij? Ben jij er nog?

Uit onderzoek blijkt dat ouders enorm veel veerkracht en creativiteit hebben laten
zien in het afgelopen jaar. De tweede lock-down voelde voor ouders extra zwaar, hoewel sommigen aangaven dat ze nu beter wisten hoe ze het konden aanpakken.
Hoe houd jij het de komende tijd ook nog vol?
•
Leg de lat niet te hoog. Samen met je kinderen zo goed mogelijk door deze crisis komen is nu de belangrijkste opdracht.
•
Zoek momenten en manieren waarop je zelf echt even kan opladen. Een eind
wandelen, naar een soap kijken, diamond-painten, naar de kapper gaan.☺
•
Blijf zoeken naar leuke dingen om samen met je kinderen te doen. Bij voorbeeld via deze link.
•
Zoek andere ouders, een leerkracht, of je vriend(in) op om (online) te delen
hoe het loopt en hoe het met je is.
•
Beperk het aantal keren per dag dat je naar het nieuws kijkt.
•
Neem contact met ons op als je professioneel advies wilt. We zijn er juist ook
nu om met je mee te denken.

Meer informatie over Corona op de site van het CJG
Doorpraten? Welkom bij Pedagogisch advies
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