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Agenda

Op dinsdag 4 mei vond de Nationale dodenherdenking plaats. Wij

Di. 4 mei: Dodenherdenking

reldoorlog en van oorlogssituaties en vredesmissies die daarna heb-

Wo. 5 mei: Bevrijdingsdag
Zo. 9 mei: Moederdag

herdachten door het hele land alle slachtoffers van de Tweede Weben plaatsgevonden.
Vandaag zullen wij met de groepen 3-8 bloemen leggen bij het monument naast de Hervormde kerk. Hier ligt een terrein voor gesneuvel-

Ma. 10 mei: weer naar school
(Bloemen leggen gr. 3-8)
Do. 13 mei: Hemelvaartsdag
(vrij)
Vr. 14 mei: vrij
Zo. 23 mei: Eerste Pinksterdag
Ma. 24 mei: Tweede Pinksterdag

den van de gevechten rond de vliegbasis Valkenburg in de meidagen
van 1940. Het is inmiddels een jarenlange traditie om als school op
10 mei de slachtoffers van de oorlog te herdenken. De kinderen mogen zelf bloemen meenemen naar het monument en tevens zullen wij
als school op deze dag ook een mooie krans leggen.
Op De Burcht staan wij met de kinderen stil bij de oorlog en de 76
jaar bevrijding: ‘Opdat wij niet vergeten’.
071-4074467 info@cbsdeburcht.nl
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Jarigen in mei: Van harte gefeliciteerd!
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Welkom op school:
Thijs van Maris

(05-05)

D1

Floris van der Liet

(17-05)

D1

Wim Gravekamp

(05-05)

B1D

Eveline Koopman

(25-05)

D1

Zoey Ouwehand

(08-05)

B1D

We wensen alle kinderen een hele fijne, mooie en leerzame tijd toe op De Burcht!

Peuterspeelzaal Het Opstapje
Het Opstapje, gevestigd in onze school op locatie Broekweg, is een VVE peuterspeelzaal en werkt
met verschillende thema’s. Momenteel wordt er gewerkt met het thema boodschappen. Het lokaal is
omgetoverd tot een ware supermarkt. De kinderen kunnen met echte winkelwagentjes boodschappen
doen en ontpoppen zich tot een ware kassamedewerker. Zo leren de kinderen al spelenderwijs nieuwe
woorden. Ook worden de werkjes aangepast aan het thema.
Het Opstapje biedt uw kind een veilige, prettige plek om zich spelenderwijs te kunnen ontwikkelen en

voor te bereiden op de basisschool. Bent u op zoek naar een leuke peuterspeelzaal? Of kent u iemand
met een peuter die nog op zoek is? Het Opstapje heeft nog plek voor nieuwe peuters! Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.bambino-kinderopvang.nl of kunt u bellen naar 0714018431.
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De Burcht: Kwaliteitsschool
Bouwvergaderingen
De bouwvergaderingen zijn inmiddels weer opgestart. De leerkrachten zien elkaar via Teams, om het
laatste nieuws met elkaar te bespreken. De vergaderingen zijn opgedeeld in groep 1/2, groep 3-5 en
groep 6-8. Er wordt geen nieuw verbeterbord gestart, dit pakken we het nieuwe schooljaar weer op.
De IB-ers en MT-ers leiden de vergaderingen en verzorgen de agenda en
aanvangstijd.
Op deze manier houden wij elkaar op de hoogte en gebruiken wij de kennis en ervaring van elkaar om de kinderen zo goed mogelijk te helpen.

Muzieklessen
Op De Burcht willen wij dat alle leerlingen in contact komen met muziekonderwijs. Sinds het afgelopen schooljaar werken wij samen met Valkenburg’s Harmonie. Door corona kon het pilot voor de

muzieklessen vorig schooljaar helaas niet doorgaan. Begin dit schooljaar werd de pilot opnieuw opgezet en werd er gekozen om te starten in de onderbouw. De muzieklessen zijn deze periode gegeven in
de groepen 1-4 en inmiddels zijn deze niet meer weg te denken uit het lesprogramma. Het uiteindelijke doel is om een doorgaande leerlijn muziek op te zetten van groep 1 t/m groep 7-8.

Kunstgebouw
De Burcht doet mee met de lesprogramma’s van Kunstgebouw. Met deze

complete cultuuronderwijsprogramma’s ontwikkelen leerlingen hun creativiteit en ontdekken iets over zichzelf en de wereld om hen heen. De programma’s vormen een prima bouwsteen voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Kunstgebouw heeft hard gewerkt aan een kwalitatief digitaal
alternatief, aangezien het vanwege de maatregelen niet mogelijk is om een
voorstelling te bezoeken. Verschillende groepen kunnen dit schooljaar online een lesprogramma van Kunstgebouw volgen.

De kleutergroepen ontvingen van Kunstmenu de projectkist ‘Vol van kleur’. Zij
hebben uit deze kist verschillende lessen kunnen doen en zijn hierdoor spelenderwijs in aanraking gekomen met allerlei verschillende kleuren. Er werd door de
kinderen zelfs een prachtig kleurenpalet gemaakt met lapjes stof.
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Verkeersexamen
Hoera! Alle kinderen uit de groepen 7 zijn geslaagd
voor hun theoretisch verkeersexamen.
Dit betekent dat zij binnenkort deel mogen nemen
aan het praktisch verkeersexamen. De route wordt
gefietst door Katwijk. De kinderen ontvangen de
route en de datum van het examen van de leerkracht,
zodat er alvast kan worden geoefend!
Het is belangrijk dat de fiets, waarmee uw kind het
examen aflegt, in goede staat is.
Vanaf 10 mei is het mogelijk om de fiets bij een
deelnemende fietsenmaker te laten controleren.

Aanmelden kunstweken!
De leerlingen hebben allemaal hard gewerkt aan hun creatie voor De Kunstweken. Helaas hebben

nog niet alle kinderen hun eigen museum geopend. Met behulp van de folder die uw kind voor de
vakantie heeft meegekregen kunt u dit alsnog doen. Wanneer uw kind het museum niet heeft geopend
ontbreekt de tekening in de Schoolgalerie en kan zijn of haar tekening uiteindelijk ook niet afgedrukt
worden op de klassenposter, de gratis kaart of op leuke souvenirs uit het museumwinkeltje...

Vandalisme Duyfrak
De afgelopen weken hebben wij in ‘t Duyfrak veel te maken gehad

met vandalisme. De schade varieerde van vernielingen op het
schoolplein, tot ernstig gemaakte schade aan het schoolgebouw
zelf.
De schade is toegebracht door jongeren die het schoolplein geregeld
als hangplek gebruiken.
Er is aangifte gedaan en verschillende instanties zijn op de hoogte
gebracht van het probleem. Verder zijn er in de meivakantie rondom
het plein borden opgehangen die artikel 461 uit het wetboek nog

even goed benadrukken.
Wij hopen natuurlijk dat het vandalisme hiermee stopt, maar mocht
u zien dat er op het plein alsnog vernielingen worden aangericht
neemt u dan alstublieft contact op met de politie.
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Koningsspelen op De Burcht
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De Burcht: Christelijke school
Lied van de maand
Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'
Een boog in de wolken als teken van trouw
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou

Gods naam is JHWH. In de Bijbel kun je het

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet

verhaal van Mozes lezen. Mozes moest van

Ben ik bij U veilig, U die mij ziet

de Here naar de Farao. Mozes vraagt aan
God wat hij moet zeggen als ze vragen wie

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam

hem gestuurd heeft. In de Bijbel staat het dan

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan

zo: “God antwoordde ‘Ik ben die er zal zijn.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

Zeg daarom tegen de Israëlieten: ‘IK ZAL
ER ZIJN’ heeft mij naar u toe gestuurd
(exodus 3:14).”

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet

In het lied van deze maand wordt gezongen

Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam over Gods naam: ‘Ik zal er zijn’.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan

Er wordt verteld dat de Here God altijd bij je
zal zijn. In tijden van vreugde, maar ook van

O Naam aller namen, aan U alle eer

verdriet, ben je veilig bij Hem die jou ziet.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer

Wanneer anderen je niet zien staan, je buiten

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn

sluiten, of niet goed genoeg vinden; God ziet

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

jou altijd staan!
We willen de kinderen leren elkaar te zien
staan. Ieder kind, ieder mens is het waard om
gezien te worden. Wij mogen en moeten
daarin het voorbeeld van God volgen die ons
allemaal ziet staan. Hoe mooi is het, dat wij

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'
Opwekking 770
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daar deze maand extra aan herinnerd worden
door Hemelvaart en Pinksteren te vieren!

Inzamelingsactie voedselbank
De inzamelingsactie voor de voedselbank was een succes dankzij jullie !
Vrijdagmiddag 2 april
Mijn dochters (Lisa groep D3 & Sofie groep D1) mogen even televisie
kijken en ik pak de Rijnsburger erbij en plof tussen hun in op de bank.
Lisa leest de voorpagina mee en ziet dat het artikel over de voedselbank
gaat.
“Hé, daar ging 1 cm broodbeleg van de politieagent ook over!”
Zoals jullie wellicht nog weten was dat Lisa haar inzamelingsactie van
eind vorig jaar.
Ik leg uit dat door corona nog meer mensen naar de voedselbank gaan.
Dat dit in onze eigen gemeente (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg) ook zo is.
Lisa was even stil en verward.
Toen kwam de verontwaardiging eruit: “ook in Katwijk en
Rijnsburg waar opa en oma wonen?!?” Ja!
Ik mail de coördinator van de voedselbank of er vraag is naar
hulp. En al gauw kregen we een e-mailbericht terug.
Oma kreeg een telefoontje of we haar dekenkist mochten lenen voor in de voortuin. Opa kwam deze gauw brengen!
Lisa ging klusjes doen voor boodschappen (kamer opruimen,
blaadjes uit de tuin ruimen, een boek lezen, tafel dekken en
afruimen).
Lisa haar vader Kees wist al gauw een oproep te doen via
Facebook op sites als “je bent een Katwijker als” en “je bent
een Valkenburger als”.
Papa’s werk was een inzamelingspunt geworden, bij familie
in Katwijk mochten er boodschappen afgegeven worden, bij
onze voordeur en op school !!
Donderdag 22 april heeft Lisa alles bezorgd bij de voedselbank.
We moesten er met twee auto’s naartoe!!
Dank jullie wel voor jullie donatie aan de voedselbank.
De inzamelingsactie is een succes geworden!
Met vriendelijke groet,
Marli Lindhout
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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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