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Nog twee weken en het is zomervakantie, het schooljaar is bijna voorbij. Wat hebben we veel gedaan en meegemaakt met elkaar. Ook dit

Agenda
6 juli: schoolreisje groep 3-7
7 juli: marathon groepen 5

jaar moest de school haar deuren weer sluiten en gingen wij enkele
maanden over op thuisonderwijs. Wij bedanken u nogmaals voor uw
inzet in deze periode. Na de heropening kregen we o.a. te maken met
het veelvuldig (laten) testen van leerkrachten en leerlingen en moesten
er klassen in quarantaine. Het is niet makkelijk geweest, maar we heb-

8 juli: afscheidsavond groep 8
film première: Code rood
12 juli: laatste schooldag groep 8

ben er met zijn allen toch weer een prachtig jaar van gemaakt!
Voor de leerlingen van groep 8 betekent het afscheid nemen van hope-

lijk een hele fijne basisschooltijd. Zij gaan de wijde wereld in en verkennen hoe het is op het voortgezet onderwijs. Wij wensen hen heel veel

12 juli: rapport mee
14 juli: wenmoment 12:00-12:30

succes en geluk toe! Op 8 juli is de première van hun eindfilm. Voor de
ouders die hun jongste kind van de basisschool af zien gaan toch extra
bijzonder. Bedankt voor het vertrouwen in C.B.S. De Burcht de afgelo-

16 juli: laatste schooldag

pen jaren. Tot slot wensen wij iedereen een hele fijne zomervakantie!

iedereen ‘s middags vrij
071-4074467 info@cbsdeburcht.nl
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Jarigen in juli: Van harte gefeliciteerd!
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D7B
B2B
D3
B6A
B1C
B2A
B3A
B3A
B4B
B5B
B4B
B4A
B3A
B6A
B6B
D3
D3
B3b
B3b
D8B
B1a

Jette Bekker
Jesper van den Berg
Brent Mulder
Sem Ravensbergen
Lotte Kleen
Noa Spaanderman
Jayson van Söhsten
Romée Varkevisser
Kaya van den Oever
Naomi Hogewoning
Marije Mengerink
Gaja Cossu
Ralph Maagdelijn
Stijn de Wit
Daan de Wit
Finn Groenendijk
Livah de Vries
Jimmie Kortekaas
Florence Star
Saar van Duijvenvoorde
Riff Haasnoot
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D8B
B6A
B6B
B3B
B4A
B2B
B4A
D8A
B2B
D8B
D8B
B4A
D7B
D8A
B3B
B4B
B4A
B5B
B3B
D3

Chloë van der Meij
Peter Jongeneel
Mette Verdoes
Jim Wiersma
Siem Hufkens
Levi Jongeneelen
Jaden van Beelen
Tess van der Plas
Nils van Stijn
Roos van der Meij
Bram Russchenberg
Esmee van der Niet
Iefke Kuijt
Anouk Jongeneel
Liv Wolvers
Bram van der Nagel
Elena van den Eijkel
Robin van Leeuwen
Fabiënne de Mooij
Seppe Turk

Welkom in het nieuwe schooljaar :
B1/2a: Vera van Duijn
B1/2b: Hugo Heemskerk, Jan van der Plas, Pieter van Stijn

Wij wensen jullie een

B1/2c: Job Brandt, Bram Smit

hele fijne, mooie en

D1: Nyssa Heemskerk, Fabian Haasnoot

leerzame tijd toe op

B3b: Benthe de Vries

De Burcht!

D6b: Sven van Gils

Nieuwe leerlingen (broertje of zusje)
Nieuwe leerlingen op De Burcht schrijven we graag in voordat ze 2 jaar worden. Op deze manier kun-

nen we een goede inschatting doen van het aantal klassen en leerkrachten dat we nodig hebben.

In verwachting
Mooi nieuws te melden in deze laatste nieuwsbrief van het schooljaar. Juf Corry is in verwachting van
haar tweede kindje en is in december uitgerekend. We wensen haar een voorspoedige zwangerschap
toe!
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De Burcht: Kwaliteitsschool
Uitkomsten enquête WMK groep 8

Ieder jaar nemen we in groep 8 een vragenlijst af waarbij de leerlingen terugblikken op hun basisschoolperiode. De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van

meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een sterk punt is een punt dat boven de
3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort. In deze uitslag wordt
zichtbaar wat we goed doen en waar verbeteringen mogelijk zijn volgens de leerlingen. De 47 leerlingen van de groepen 8 geven een mooi en positief beeld over onze school, we scoren gemiddeld niet
onder 3,00 en op een aantal onderwerpen zelfs boven een 3,50. Met het team gaan we mogelijke verbeterpunten bespreken. Dit bepalen we dankzij deze input van de leerlingen en nemen we mee als ontwikkeldoel voor het nieuwe schooljaar. Hier komen we in het nieuwe schooljaar op terug middels deze nieuwsbrief.
3

Schoolverlaters
Op donderdag 8 juli nemen de groepen 8 afscheid. Dit afscheid wordt groots gevierd in de Theaterhangaar op vliegveld Valkenburg. We wensen iedereen heel veel succes en plezier in de afronding van
het schooljaar, maar bovenal wensen we de leerlingen van groep 8 een mooie nieuwe tijd toe!
Dit wordt hun nieuwe school:
Middelbare school

Leerling

Andreas College locatie Rijnmond

Lucas van den Eykel

Fenne Verdoes

Marit Bremer

Bart Berkheij

Roos van der Meij

Sofie de Vries

Lieke Heeringa

Demi de Mooij

Anouk Jongeneel

Cas Hufkens

Sam de Mooij

Fenne Timmermans

Evelien den Heijer

Rosanne Brouwer

Anouk Haasnoot

Babette van der Horst

Nout Kruit

Juul van der Meij

Driestar College

Michel van der Marel

Nikki Zwaan

Visser ‘t Hooft Lyceum Leiden

Karlijn van der Nagel

Da Vinci College Leiden

Tess van der Plas

Rijnlands Lyceum Oegstgeest

Saar van Duijvenvoorde

Chloë van der Meij

Romy van der Burg

Julia Prigge

Bram Russchenberg

Eric Bosch

Yfke Hoek

Pien Veldmaat

Gwen Wiersma

Kyra van Zelst

Ilse Marelis
Andreas College locatie Pieter Groen

Adelbert College

Visser ‘t Hooft Lyceum Rijnsburg

Josefien van der Zon

Wellantcollege Rijnsburg

Sander Noort

Teylingen College Duinzigt

Guido Beije

Sofie Ravensbergen

Marijn van der Bent

Nick Greebe

Esmeé de Wit

Marith Haasnoot

Kylie van den Oever

Levi van der Zwart

Dani Melnyk

Het Waterland

Sven Ouwehand

Herman Wesselink College Amstelveen

Natalie Ehigiene

Pr. Dr. Leo Kannercollege

Barrie Kortekaas
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Uitgebrachte adviezen schoolverlaters
2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

VMBO Basisberoep / Kaderberoep leerweg

4

3

10

6

VMBO Gemengde / Theoretische leerweg

15

20

18

9

VMBO Theoretische leerweg / HAVO

5

2

9

12

HAVO

7

5

15

11

HAVO/VWO

3

9

7

3

VWO

10

8

3

6

Totaal

44

47

62

47

Wenmoment 14 juli
Om de overstap naar de nieuwe klas en nieuwe leerkracht minder spannend te maken, organiseren we ook dit schooljaar een wenmoment. Het
wenmoment zal zijn op woensdag 14 juli van 12.00 uur tot 12.30 uur. In
dit halfuur gaan álle kinderen, schoolbreed, wennen aan hun nieuwe lokaal en aan hun nieuwe leerkracht(en). De nieuwe kinderen die wegens
verhuizing bij ons op school komen, komen dan ook kennismaken met

hun nieuwe klas. Ook de instroomkinderen die direct na de schoolvakantie voor het eerst naar school komen, zijn uitgenodigd.

Overblijfkrachten gezocht!
De TSO zoekt voor het nieuwe schooljaar dringend nieuwe
overblijfkrachten voor zowel de locatie Broekweg als de
locatie ‘t Duyfrak.
U ontvangt een vergoeding per overblijfmoment!
Heeft u interesse? Aanmelden kan via 06-83090686.
Vriendelijke groeten,
Sandra van Delft, TSO coördinator
E-mail: s.vandelft@cbsdeburcht.nl
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Marathon groepen 5
De groepen 5 houden op woensdag 7 juli een
meester- en juffendag en organiseren daarbij
een sponsormarathon voor het goede doel. De
marathon start om 11.15 uur en eindigt om
12.15 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen
in maximaal 60 minuten zoveel mogelijk rondjes maken, (rondjes zijn exact 500m) eerder
stoppen kan en mag niet.
Wanneer u het leuk vindt kom dan gerust kijken. U bent van harte welkom. Houd alleen wel rekening met de geldende regels omtrent corona.
Wij organiseren deze sponsormarathon, omdat we graag iets
willen doen voor het goede doel en we erg weinig geld hebben
opgehaald dit jaar voor de goede doelen / zending. De doelen
waar wij geld voor willen inzamelen zijn Stichting Hartekind
en ons CBS de Burcht sponsorkind uit Oost-Afrika, Uganda,
“Presila Auma”. We hebben voor deze doelen gekozen, omdat we
dit als school erg belangrijk vinden en we ook ons sponsorkind graag
een goede toekomst willen geven.
De winnaars van de meeste rondjes gaan natuurlijk een leuke prijs krijgen, want als je jezelf inzet
voor een ander willen we dit natuurlijk belonen.
Wanneer u ons wilt steunen, kunt u onderstaande QR
-code scannen of op de link klikken en een bedrag

overmaken. Wij hopen natuurlijk op een prachtig
eindbedrag. Alvast bedankt voor uw gift!
Met vriendelijke groet,
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Tn5XfzlD
SDqQToM0_A6shA

De meester, juffen en kinderen van groep 5
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Even voorstellen
Nieuwe collega’s
In het nieuwe schooljaar mogen wij drie nieuwe collega’s aan ons team toevoegen: Petra Gordijn Barnhoorn, Lisette van der Plas - Guijt en Lianne van Klaveren. Zij stellen zich graag aan u voor.
Juf Petra Gordijn - Barnhoorn (D8b) Hallo allemaal! Mijn naam is Petra Gordijn – Barnhoorn en vanaf komend schooljaar kom ik bij jullie op school werken.
Sommige van jullie kennen mij misschien nog van een aantal jaar geleden en
voor anderen ben ik een nieuw gezicht. Ik woon in Rijnsburg samen met mijn
man Tim en onze dochtertjes Emma (bijna 3) en Sofie (1 jaar). In mijn vrije tijd
houd ik van bakken, lezen en er lekker op uit gaan met mijn gezin. Na de vakantie hoop ik er samen met jullie een leuke en leerzame tijd van te maken. Ik heb er
zin in!
Juf Lisette van der Plas - Guijt (B1/2b) Hallo allemaal, na de zomervakantie
mag ik als nieuwe juf aan de slag op De Burcht. Graag wil ik mij aan jullie
voorstellen. Mijn naam is Lisette van der Plas en ik ben 31 jaar. Ik ben getrouwd met Dirk en moeder van Martijn (7), Elise (4) en Emma (1). In mijn
vrije tijd geniet ik van lezen, wandelen en leuke dingen doen met mijn gezin.
Na 9 jaar met veel plezier te hebben gewerkt op een basisschool in Katwijk is
het nu tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik kijk er erg naar uit om komend schooljaar te starten in groep
1/2 en hoop jullie snel een keer te ontmoeten.
Juf Lianne van Klaveren (onderwijsassistent onderbouw) Mijn naam is Lianne
van Klaveren. Ik ben 28 jaar en samen met mijn man en 2 zoontjes woon ik in
Rijnsburg. Mijn oudste zoon is alweer 4,5 jaar en mijn jongste zoon is nog een
baby van 4,5 maand. In 2011 heb ik mijn opleiding onderwijsassistent niveau 4
afgerond. Na mijn opleiding was er helaas bijna geen baan te vinden als onderwijsassistent. Dit vond ik toen der tijd erg jammer! Zodoende ben ik in de kinderopvang terecht gekomen. Ik heb 9 jaar met veel plezier bij kinderdagverblijf
Mukkie gewerkt. Na 9 jaar kinderopvang ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Het lijkt mij fantastisch om op De Burcht de leerkrachten te kunnen ondersteunen waar nodig en kinderen te helpen met
de moeilijkheden die ze hebben of juist uitdaging te bieden. Ook denk ik dat het schoolbeleid van De
Burcht goed bij mij past. Zelf ben ik christelijk opgevoed en vind dit nu ook nog steeds erg belangrijk
in mijn leven, maar ook in die van mijn kinderen.
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Eindmusical groepen 8
Donderdag 8 juli is het zover, de eindmusical van de
groepen 8. Geen live optreden, maar een spannende eindfilm genaamd: Code rood! We kijken met zijn allen uit
naar de film première in de Theaterhangaar. Bedankt aan
iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt!

Juf Kim gaat verhuizen
Helaas gaat Juf Kim (B3b) ons na dit schooljaar verlaten. Ze verhuist met haar verloofde naar Enschede, waar ze een prachtig huis hebben gekocht. Wij bedanken de juf voor haar inzet op De Burcht en
voor de leuke kunstlessen die de groepen 3-7 dit schooljaar van haar hebben gehad. Veel geluk in Enschede en alvast een fijne bruiloft toegewenst!

Maatregelen nieuwe schooljaar
De versoepelingen omtrent corona die eind juni zijn gegeven gaven ons de mogelijkheid om enkele
maatregelen los te laten. De mondkapjes zijn niet meer verplicht en de leerlingen mogen gelukkig weer
op het schoolplein met leerlingen uit andere klassen samenspelen. De instroom en hygiënemaatregelen
blijven. Ook bewaren we de 1,5 meter afstand waar mogelijk. Wanneer wij weten hoe het protocol omtrent corona er in het nieuwe schooljaar uitziet, zullen wij dit uiteraard met u delen.

Paardenmarkt 2021
De oudste paardenmarkt van Nederland staat dit jaar gelukkig weer op
de planning! Woensdag 8 september wil Valkenburg de 1075e editie

vieren. Uiteraard is het afhankelijk van de dan geldende maatregelen,
maar hopelijk komt dat goed! Op deze woensdag zijn de kinderen in
ieder geval vrij. Op donderdag 9 september staat de kinderoptocht op
de planning. Of dit door kan gaan is ook nog niet met zekerheid te
zeggen. Het thema voor de optocht is wel al bekend gemaakt, namelijk ‘Flora en Fauna’. Wij hopen
natuurlijk dat alle festiviteiten door kunnen gaan, maar dit moet dan wel veilig en verantwoord kunnen. Mocht de optocht niet doorgaan, dan zorgen we uiteraard voor een leuk alternatief. Nadere informatie volgt, zodra er meer bij ons bekend is.
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Gastles groep D7b
Wie kan er beter over water vertellen dan iemand die er dagelijks mee werkt? Groep D7B kreeg onlangs een gastles van Nancy van het Hoogheemraadschap om het bewustzijn te vergroten van schoon
en gezond water. Na de gastles trok Nancy er met de klas op uit en kregen de kinderen een slootjesles.
De kinderen hebben o.a. bekeken welke planten en diertjes in het water rond het Duyfrak leven en
controleerden de waterkwaliteit. Het was een leerzame en leuke ochtend! Hier kunt u de kinderen aan
het werk zien:

9

De Burcht: Christelijke school
Lied van de maand
Psalm 134:3
Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Wij bereiden de kinderen voor op hun plaats en

rol in de maatschappij. Als school doen wij ook
aan burgerschapsvorming. We vormen de leerlingen om actief mee te doen aan de samenleving
en een positieve bijdrage te leveren. In het derde
vers van deze psalm krijgen we de zegen van God mee. We krijgen de zegen mee van Hem die hemel
en aarde en al wat leeft geschapen heeft. En zo kunnen wij de wereld in gaan. Als actieve en positieve
burgers. Zijn burgers in Zijn wereld! Ook deze vakantie gaat Hij met ons mee als wij de wereld in
gaan. Genieten van rust, ontspanning en Zijn prachtige wereld onder Zijn zegenend oog.

Hoera! Fem is geboren
Op 6 juni is lieve, kleine Fem geboren. Fem is het dochtertje van juf Monica en Sander en het zusje van trotse broer
Bas. Moeder en dochter maken het goed. We zijn God
dankbaar voor dit nieuwe wonder. Van harte gefeliciteerd
en veel geluk met elkaar!

Mogen liefde en trouw
je nooit verlaten
wind ze om je hals
en schrijf ze in je hart.
Spreuken 3:3
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