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Hoera! Op 8 februari mochten wij onze deuren weer openen. Wat is

Agenda
1 maart: weer naar school!
8 maart: start afname Cito M
groepen 3-7

het fijn om alle leerlingen, na wekenlang thuisonderwijs, weer op
school te zien en fysiek onderwijs te kunnen geven. Het was nog
even een karwei om door het winterse weer naar school te komen,
maar gelukkig is dit goed gegaan! De lijst met de nodige maatregelen

is inmiddels nog verder uitgebreid, toch zijn we blij met hoe de eerste weken zijn verlopen. Het voelde snel weer als vanouds!

10 maart: Biddag
(in de klas)

Volgende week zullen wij in de groepen 3-7 starten met de toetsen
van Cito. Vanuit o.a. deze resultaten kunnen wij ons aanbod beter

24 t/m 26 maart: inschrijven

aanpassen op leerlingniveau en op groepsniveau. Rapporten geven

voortgangsgesprekken via ISY

wij deze periode niet mee. De voortgangsgesprekken voor de groepen 1-8 zullen niet plaatsvinden op 16 en 18 maart, maar schuiven

Tussen 29 maart en 1 april:
voortgangsgesprekken

op naar de week van 29 maart. Wij nemen telefonisch contact met u
op om de voortgang van uw kind te bespreken. Inschrijven kan via
ISY. Verdere info over de gesprekken kunt u lezen op pagina 5.
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Jarigen in maart: Van harte gefeliciteerd!
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Welkom op school in maart:
Bram de Jonge

(17-01)

D1/2

Katelyn Heckman

(07-03)

B1D

Milou Hoekstra

(24-03)

B1D

Milou Flaton

(27-03)

B1D

Bram de Jonge zit al enkele weken bij ons op school, maar helaas is hij in de nieuwsbrief nog niet eerder genoemd. Sorry Bram, hopelijk heb je het naar je zin in groep D1/2. We heten je alsnog van harte
welkom en wensen je een hele fijne tijd toe op De Burcht!

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

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.
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze website: CBS de Burcht | Een stukje van

je leven!
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In de sneeuw!
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De Burcht: Kwaliteitsschool
Verbeterborden
Het invullen van de verbeterborden zal deze periode niet doorgaan. Vanwege de maatregelen is het
niet mogelijk om wekelijks overleg te plegen en bij elkaar op lesbezoek te gaan. We houden ons in de
klas deze periode voornamelijk bezig met het toetsen van de kinderen en het voorbereiden van de
voortgangsgesprekken. Er is veel in te halen vanwege de afgelopen schoolsluiting en we gaan ons deze periode dan ook extra hard inzetten om de kinderen zo goed mogelijk fysiek onderwijs te geven en
waar nodig een extra steuntje in de rug te geven.
Wij zullen daarbij veel gebruik maken van onze Linkerpagina
i.c.m. de instructietafel of kleine kring. Onze Linkerpagina is het
linkerdeel van de groepsmap van de leerkracht. Rechts staat de
weekplanning, links staat welke leerlingen extra hulp of extra uitdaging nodig hebben. Die extra tijd die leerlingen krijgen is in te
zetten d.m.v. een kleine kring (bij de kleuters) of de instructietafel
(vanaf groep 3).

Kunstlessen
Na de voorjaarsvakantie zal juf Kim de kunstlessen voor groep 3 t/m 7 verzorgen. Door de werkdrukgelden hebben we juf Kim iedere donderdag uitgeroosterd van lestaken en ingeroosterd voor
kunstlessen. De Burcht doet de komende weken mee met het project van De Kunstweken.
Tijdens dit project staat in elke klas een bepaalde kunstenaar centraal.
•

In de kleutergroepen en in de groepen 8 wordt lesgegeven door de eigen leerkracht.

•

In de groepen 3 tot en met 7 geeft juf Kim de lessen op donderdag volgens een bepaald rooster.

De kunstwerken van de kinderen worden opgestuurd naar De Kunstweken en zij maken hier per klas
een digitaal museum van, waarin ouders/verzorgers een kijkje kunnen nemen.
Elk kind krijgt een museumfolder van alle werkjes van zijn/
haar klas. Ook is het dan mogelijk om van dit werkje een product te kopen zoals een tasje, mok of placemat.
Zodra dit mogelijk is, zult u weer een bericht op ISY zien.
Meer informatie kunt u vinden op: Bekijk, maak en waardeer
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kunst. Creatief scholen project. - Kunstweken.

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie

18-10-2021

22-10-2021

Kerstvakantie

27-12-2021

07-01-2022

Voorjaarsvakantie

28-02-2022

04-03-2022

Pasen

15-04-2022

18-04-2022

Meivakantie

25-04-2022

06-05-2022

Hemelvaart

26-05-2022

27-05-2022

Pinksteren

06-06-2022

Zomervakantie

11-07-2022

19-08-2022

Voortgangsgesprekken
In de week van 8 maart zullen wij in de groepen 3-7 starten met de toetsen van Cito. Vanuit o.a. deze
resultaten kunnen wij ons aanbod beter aanpassen op leerlingniveau en op groepsniveau.
Wat heeft het thuisonderwijs gedaan met deze leerling en deze groep? Wat vraagt dat van ons in het
verdere lesgeven dit schooljaar? Wat moet extra aangeboden worden en waar kunnen we sneller doorheen? Het zijn vragen die ons na het thuisonderwijs veel bezig houden en waar wij ons de komende
tijd over zullen buigen.
Rapporten geven wij deze periode niet mee, omdat wij bij de heropening kozen voor een ‘rustige’ landing op school en wij de kinderen niet wilden overvragen met het inhalen van gemiste toetsen. In
plaats van een rapportgesprek houden wij een voortgangsgesprek met u over uw kind.
Deze gesprekken zullen niet plaatsvinden op 16 en 18 maart, maar tussen maandag 29 maart en donderdag 1 april. Wij nemen telefonisch contact met u op om de voortgang van uw
kind te bespreken. Er wordt 10 minuten per gesprek ingepland.
Ouders/verzorgers kunnen zich inschrijven d.m.v. een uitnodiging via ISY.
Het intekenen staat open tussen woensdag 24 maart 09:00 uur
en vrijdag 26 maart 16:00 uur. Wilt u tijdig inschrijven?
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Leerkrachtwisseling
Juf Monica is in verwachting van haar tweede kindje. Volgens het protocol moet zij met 28 weken
zwangerschap 1,5 meter afstand houden tot de kinderen. Zoals u vast zult begrijpen is dit helaas niet
werkbaar in de klas. Juf Monica zal de eerste week van maart nog lesgeven aan groep B1/2C, maar
zal daarna aan de slag gaan met andere werkzaamheden binnen de school. Natuurlijk is dit ontzettend jammer, maar voor nu wel de beste oplossing. Vanaf maandag 8 maart zullen juf Marit (ma, di)
en juf Marloes (woe, do, vrij) de leerkrachten zijn van groep B1/2C. Juf Marit is teruggekomen van
haar verlof en staat te popelen om weer te beginnen!

Hallo allemaal!
'Hallo allemaal!' is een bijzonder boek met meer dan 20 voorleesverhalen die allemaal geschreven zijn
door verschillende juffen en meesters uit het hele
land. Onze collega, juf Kim (B3b), heeft ook een

verhaal voor dit boek geschreven.
Juf Kim vertelt: "Ik was gelijk enthousiast toen ik
werd gevraagd. Ik mocht een bepaald aantal
woorden gebruiken, maar daar zat ik al veel te
snel aan. Ook had ik veel te veel ideeën, dus ik
moest kiezen. Het bleek nog knap lastig te zijn
om een kort en leuk verhaal te maken, waarin
toch alles duidelijk is. Uiteindelijk is het goed
gelukt en mijn eigen klas vond het in ieder geval
al een erg leuk verhaal." Het leuke voorleesboek
(voor thuis en op school) verschijnt op 3 maart!
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De Burcht: Christelijke school
Lied van de maand
Heer, U bent mijn leven
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
één met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu
Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk

Dit lied lijkt op een geloofsbelijdenis. Een belijdenis is een verklaring in wie je gelooft en
wat je gelooft. De inhoud van dit lied kan je
zien als een christelijke verklaring in wie (de

Vader, de Zoon en de Geest) je gelooft en wie
God voor jou is en wat Hij voor jou is.
Bijvoorbeeld: ‘God is mijn kracht, de rots
waarop ik bouw.’

Biddag 2021
Woensdag 10 maart is het biddag. Dit jaar heeft ook
biddag een andere invulling gekregen, maar dat maakt
de boodschap niet minder waardevol.
Het thema van biddag 2021 is het ‘Onze Vader”, het
gebed wat de Here Jezus ons zelf heeft geleerd. Met
dit thema willen we de kinderen leren wat bidden is en

wat je mag bidden. We leren de betekenis van de
woorden van het ‘Onze Vader’. We houden deze dag
een mini kerkdienst in de klas. We bidden en hopen
dat het volgend jaar weer in de kerk mag!
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