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Groep 8 op kamp! 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

Het einde van het schooljaar komt in zicht. De eindtoetsen van Cito 

worden binnenkort afgenomen, de formatie is bijna rond en de 

groepsindeling voor het nieuwe schooljaar ontvangt u eind juni in 

een extra nieuwsbrief. De indeling van de kleuters en de groepen 3 

wordt dan ook met u gedeeld.  

We zijn super blij voor de groepen 8 dat zij vorige week toch op 

kamp konden gaan. Een verslagje van de kampweek vindt u verder-

op in deze nieuwsbrief. De eindmusical van de groepen 8 is ook dit 

jaar in een iets ander jasje gestoken en dit mogen zij uitvoeren op een 

schitterende locatie: de Theaterhangaar op vliegveld Valkenburg. 

Heel fijn dat onze groepachters op deze manier toch een afscheid 

krijgen die zij verdienen! 

Het schoolreisje van de groepen 3-7 is verplaatst naar 6 juli en wij 

hopen natuurlijk dat dit ook door kan gaan.  

De kleuters gaan dit schooljaar niet op schoolreis, maar vieren begin 

juli een gezellig juffenfeest. Kortom, er staat genoeg op de planning 

in deze laatste schoolweken! 
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Agenda 

10 juni: Afgelast: schoolreisje 

groep 2  

(Alle kleuters naar school) 

 

14 juni: Start afname Cito Eind  

(groepen 3-7) 

 

20 juni: Vaderdag  
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info@cbsdeburcht.nl  
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1 B5a Daan van Leeuwen 
1 B6a Lenthe de Wit 

1 B6b Charike Kruijer 
1 B7a Isabelle Chen 
2 D8a Fenne Timmermans 

3 D8b Levi van der Zwart 
6  B4b Sophie van Stijn 

6 B2b Hanneke Westeneng 
7  B4a Gidion van Dehn 

8  B1A Rosemarijn Heule  
8 B5b Sem van Wijk 
8 D8a Fenne Verdoes 

8 D8b Josefien van der Zon 
9 D3 Vanity Ravensbergen 

9  B2a Esmee Sinon 

Jarigen in juni: Van harte gefeliciteerd! 

12  D1 Lucy van Delft 
12 D3 Boaz de Lima 

14 B4a Julian Guijt 
15  D1 Sofie van Delft 
15 D8b Sofie de Vries 

16 B7a Vera Rauws 
17 B5a Giel van Delft 

20 D8b Esmeé de Wit 
21 D8b Michel van der Marel 

22 B4b Stijn van Delft 
22 B5b Ivo den Heijer 
23 B4b Sifra Corsel 

27 B5a Esmee Haasnoot 
27  B5a Rosa-Lynn de Vreugd 

30 B4a  Jane Hoek 

Welkom op school in de maand juni:  

 

B1d Jesper Roijers  (02-06)  

B1d Revi de Haas  (15-06) 

B1d Thirze Moerdijk  (17-06)  

D1 Bram Braunstahl  (23-06)   

 

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

 

Groepsverdeling 

Komend schooljaar zullen we starten met één groep 1/2 op locatie Duyfrak. Alsook één combinatie-

groep 3/4, één groep 7 en de groepen 8. Dat betekent dat de groepen 1 t/m 7 op locatie Broekweg 

gehuisvest zijn. Naast de drie kleutergroepen, start hier in januari een vierde kleutergroep.  

Wij komen dan uit op vijf kleutergroepen, één combinatiegroep 3/4, twee groepen 3 en dubbele 

groepen 4 t/m 8.  

De komende jaren is het de bedoeling dat op beide locaties van CBS de 

Burcht de groepen 1 t/m 8 zullen doorgroeien.  

Later deze maand juni wordt de indeling van de kleutergroepen wat betreft 

leerlingen bekend gemaakt. Tegelijkertijd maken we dan bekend welke leer-

kracht(en) uw kind komend schooljaar heeft. 
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Menukaart NPO 

Het ministerie van OCW heeft op 10 mei 2021 in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs 

de zogenaamde ‘menukaart’ gelanceerd: een lijst met mogelijke interventies die scholen kunnen inzet-

ten om de vertragingen die leerlingen als gevolg van de coronacrisis hebben opgelopen, weg te wer-

ken. De interventies op de menukaart zijn wetenschappelijk onderbouwd en effectief gebleken.  

De Burcht ontvangt ook een bedrag per leerling om te besteden in het kader van dit programma. Op 

dit moment zijn we alles aan het inventariseren en verza-

melen we input vanuit het team. Op De Burcht wordt 2x 

per jaar een groepsoverzicht met bijbehorend plan ge-

maakt, deze gegevens worden ook meegenomen.  

Wij hopen op deze manier een weloverwogen keuze uit 

het menu te kunnen maken en zullen u op de hoogte 

houden van verdere ontwikkelingen.  

 

Veiligheid rondom school 

Tijdens het in– en uitgaan van de school krioelt het op straat niet alleen van kinderen, maar ook van 

auto’s en fietsers. Kinderen hebben vaak niet alleen oog voor het verkeer: ze willen gauw naar school 

om voor schooltijd nog even te kunnen spelen. En na een lange dag stilzitten kunnen ze niet anders 

dan uitgelaten naar buiten hollen. Wij willen u nogmaals vragen om uw auto op een veilige plek te 

parkeren, wanneer u uw kind naar school brengt of op komt halen. Op deze manier houden wij de 

omgeving van de school overzichtelijk. Druk en chaotisch verkeer willen we vermijden, vooral ook 

omdat kinderen hun gedrag op straat nog 

aan het leren zijn. Het is belangrijk dat de 

kinderen zich zo veilig mogelijk door het 

verkeer kunnen bewegen. Met de (praktijk)

lessen van School op Seef en de methode 

Wijzer! Verkeer wordt op school aandacht 

besteed aan o.a. de school-thuisroute, het 

veilig oversteken en veilig gedrag van kin-

deren bij voor hen gevaarlijke situaties.  
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Combinatiegroep 3/4 Duyfrak  

De komende jaren zullen wij gaan werken met een 

combinatieklas. Dat betekent dat groep 3 en 4 samen 

één klas vormen. Dat is bij ons voor de kleutergroepen 

gebruikelijk, maar nieuw voor de hogere groepen.  

 

De combinatieklas is een gevolg van de beschikbare 

ruimte op locatie Duyfrak. We willen toegroeien naar 

een volledige leerlijn in ‘t Duyfrak. Het voordeel is dat 

kinderen dichtbij huis naar school kunnen en niet over 

de Hoofdstraat naar het dorp hoeven te reizen. Het betekent 

wel dat het lastiger is om in alle klassen het gewenste aantal 

kinderen te hebben op beide locaties. De huidige groep 2 in ’t 

Duyfrak kent 9 leerlingen, de huidige groep 3 heeft er 17, dus 

samen 26 leerlingen. Vanaf september vormen zij samen een 

groep 3 en 4.  

 

Combinatieklassen komen vaker voor, maar voor CBS De Burcht is dit nieuw. Om te zorgen dat onze 

manier van onderwijs geven hetzelfde blijft en alle niveaus aan bod komen in de groep, zorgen we 

voor meer uren begeleiding. Bijvoorbeeld door 2 parttimers meer uren voor deze groep te laten staan 

of te werken met extra onderwijsassistenten. Over de definitieve invulling informeren wij u later.  

 

We hebben 8 lokalen nodig voor een homogene leerlijn, maar momenteel hebben we 5 lokalen tot on-

ze beschikking. Er komen 2 nieuwe lokalen bij op locatie Duyfrak en deze zijn beiden toegewezen aan 

De Dubbelburg. Er zijn ook 2 wissellokalen, deze worden ingezet voor de school die hier naar aanlei-

ding van de leerlingenaantallen recht op hebben, momenteel is dit De Dubbelburg. Het aantal aan-

meldingen voor De Burcht in ’t Duyfrak is groeiende, wat een logisch gevolg is van de keuze om te 

gaan voor een volledige leerlijn. Hierdoor zullen we ieder jaar met De Dubbelburg bekijken hoe de 

verdeling van de lokalen zal zijn.  
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Nieuwe schooltijden 

 
In april hebben wij met u gecommuniceerd dat er extra tijd nodig was om de keuze te maken t.a.v. 15 

minuten onderwijstijd of pauzetijd. De afgelopen maanden draaiden wij een rooster tot 14.45 uur, 

waarbij de 15 minuten lunchpauze ook onderwijstijd moest zijn. De leerkracht behandelde dan bij-

voorbeeld een taalopdracht tijdens de lunch of las voor.  

Echter is na deze proefperiode gebleken, dat het geven van onderwijs tijdens de lunchpauze niet altijd 

haalbaar is. Komend jaar zullen de schooltijden tot 15.00 uur zijn, zodat wij de kinderen echt vol-

doende onderwijstijd kunnen bieden.  

Dit betekent dat u de mogelijkheid heeft om tussen de middag thuis met uw kind te eten tijdens de 45 

minuten durende pauze. 

 

Het nieuwe rooster ziet er per schooljaar 2021-2022 als volgt uit:   

 
 
 

 
 

 

 

 

Uitslag Cito-eindtoets 2021 

De leerlingen van de groepen 8 zijn verplicht mee te doen aan een eindtoets. Tegenwoordig zijn er verschillen-

de aanbieders maar hebben wij (wederom) gekozen voor de eindtoets van CITO. Dit jaar scoren wij maar liefst 

1.6  punt hoger dan het landelijk gemiddelde: 536.1 ten opzichte van het landelijk gemiddelde 534.5.   
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Geslaagd! 

Alle kinderen uit groep 7 zijn geslaagd voor het praktisch verkeers-

examen. Voorafgaand aan het examen bekeek de politie op het 

Marktplein of de fiets helemaal in orde was. Tijdens het examen 

werd getoetst of de leerlingen de theorie goed konden toepassen in 

het echte verkeer. Zij reden tijdens het examen een route door Kat-

wijk. Langs de route stonden leerkrachten en vrijwilligers die, aan 

de hand van een checklist, controleerden of de leerlingen goed 

handelden. Zij hebben dit geweldig gedaan.  

Graag feliciteren we alle leerlingen van groep 7, jullie zijn kanjers!!  

 

 

Insmeren 

Het mooie weer is nu echt aangebroken en de zon neemt flink in 

kracht toe. We willen genieten van de zon, maar daarbij is het 

beschermen van de kinderhuid natuurlijk heel belangrijk. Wij 

willen u vragen om uw zoon/dochter voordat het naar school 

komt alvast goed in te smeren met zonnebrandcrème.  

Op school beschikken alle groepen over een fles zonnebrandcrè-

me, zodat wij uw kind op school in kunnen smeren wanneer dit 

nodig is! 

 

Verlof  

Juf Threa mag vanaf 23 juni gaan genieten van haar welverdiende zwangerschapsverlof. Zij staat van-

wege haar zwangerschap sinds de meivakantie niet meer voor de klas, maar verricht andere werk-

zaamheden binnen de school. Haar laatste werkdag is op vrijdag 18 juni. Wij wensen de juf een heel 

fijn verlof toe! Geniet ervan!  
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Schoolkamp 8a & 8b    Een kort verslag door leerlingen uit de groepen 8: 

DI 25 mei: 
De eerste dag op kamp verzamelden wij op het Castellumplein. Vaders 

en moeders zwaaiden de kinderen uit op weg naar Loon op zand. In de 

bus hadden we 100 kilo’s aan snoep het was heel gezellig. Eerst gingen 

we het kamp verkennen, daarna lekker lunchen. Toen gingen we een 

speurtocht houden van 10 km. Meester Jeroen is altijd de weg kwijt. Het 

avondeten was chinees en daarna deden we levend stratego. Daarna 

hadden we een leuke bingo met te gast: Maxima en Alexander! We had-

den ook een verjaardagsfeestje gevierd voor Sofie! Daarna lekker naar bedje toe en lekker laat natuurlijk!! 

 

WOE 26 mei: 

Om 7:30 uur maakten de meiden de jongens wakker. We gingen naar buiten 

voor ochtendgymnastiek. Meester Rick organiseerde het. Lekker ontbijten en 

veel eieren gegeten: ROSANNE!!!. De lunch was pannenkoeken. Toen gin-

gen we naar het bos voor het safarispel, 3 uur lang. We moesten een eigen 

dierentuin maken. Daarna hadden we sportdag met hele leuke spellen. In de 

avond hadden we patat/friet gegeten en hadden we een kampvuur met worst-

jes, popcorn en marshmallows. Toen was het tijd voor bed. 

 

DO 27 mei: 

Om 8:00 uur maakten de jongens de meiden wakker. We moesten een stille wandeling maken van een half 

uur. Daarna gingen we ontbijten. Na het ontbijt hadden we vrije tijd, waarin je kon oefenen voor de bonte 

avond. Daarna gingen we een tosti eten. Toen werden de klassen opgesplitst en gingen we lasergamen en een 

spel doen. Daarna gingen we een 3 gangen menu eten. Na het eten hadden we de bonte avond. We hebben 

veel acts gezien. De winnaars waren Julia en Anouk J. uit groep 8a. 

 

VRIJ 28 mei: 
We werden om kwart voor 10 wakker gemaakt door Marijn en de begeleiders. We waren de wekker vergeten 

te zetten. Toen moesten we al onze spullen bij elkaar pakken. Daarna gingen we ontbijten. Het was heerlijk 

weer, dus aten we buiten. Daarna hadden we nog even vrije tijd. Toen zei de leiding dat we nog een test moes-

ten doen voor we weggingen, maar dat was een grap. We kregen een ijsje. Daarna kwam de bus aan, iedereen 

renden er naartoe. We werden teruggehaald, omdat we 

nog spullen hadden laten liggen. Toen moesten we nog 

even gaan zitten, omdat we nog niet in de bus konden. 

Toen we wel konden ging iedereen de bus in en reden 

we weer terug naar huis. We stapten net voor het Cas-

tellumplein uit en de bus reed naar de ouders. Wij kwa-

men achter de bus zingend aangelopen en gingen daar-

na naar onze ouders toe. 
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De Burcht: Christelijke school 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Jezus komt, wanneer dat weten we niet.  

Maar dat Hij komt staat vast. En als Hij terug-

komt zal elk oog hem zien. Hij komt zoals Hij 

is weggegaan: op de wolken. En dan brengt Hij 

al Zijn kinderen thuis, wat een feest zal dat 

zijn!   

 

 

Sparen voor Hartekind 

Het einde van het schooljaar nadert. Wij sparen 

in deze laatste schoolweken door voor het 

mooie doel: Stichting Hartekind. U kunt uw 

kind nog iedere maandag geld meegeven voor in de spaarpot. Wanneer er een eindstand bekend is, 

zullen wij dit met u delen. Wij hopen natuurlijk op een prachtig eindbedrag, zodat Stichting Harte-

kind met onze bijdrage nog meer belangrijke onderzoeken kan financieren naar aangeboren hartafwij-

kingen bij kinderen.   

 

Lied van de maand 

Op De Wolken 

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld 

 

Elk oog zal Hem zien 

Als Hij komt 

Op de wolken op de wolken 

Elk oog zal Hem zien als Hij komt 

Met macht en majesteit 

 

Halleluja zingt de Here een nieuw lied 

Hij is bij ons 

Hij is bij ons 

Halleluja zingt de Here een nieuw lied 

Hij is bij ons voor altijd 

 

Hij brengt al Zijn kinderen thuis 

Op de wolken op de wolken 

Hij brengt al Zijn kinderen thuis 

In 't huis van heerlijkheid 

 

Halleluja zingt de Here een nieuw lied 

Hij is bij ons 

Hij is bij ons 

Halleluja zingt de Here een nieuw lied 

Hij is bij ons voor altijd  



9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  

 


