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De Kinderboekenweek heeft dit jaar het thema: ‘Worden wat je wil’. Dit 

heeft natuurlijk alles te maken met beroepen. Op ISY heeft u kunnen le-

zen dat wij op zoek zijn naar ouders die in de klas iets over hun beroep 

willen vertellen. Wij hopen natuurlijk op veel aanmeldingen! De opening 

van de Kinderboekenweek is op woensdag 6 oktober en kan dit jaar ge-

lukkig weer plaatsvinden op het schoolplein. Om 8.45u dansen en zingen 

we met elkaar het lied ’Worden wat je wil’ van Kinderen voor Kinderen 

en zorgen we voor een swingende start van de Kinderboekenweek. Ver-

der zullen de leerkrachten er die ochtend nét iets anders bij lopen dan u 

gewend bent… De kinderen gaan om 9.00u met de leerkracht naar de 

klas en krijgen hier nog een aansluitende opdracht. Mocht u een kijkje 

willen nemen op het plein, dan is dat mogelijk. Wij willen u wel vragen 

om achter het afzetlint en het hek te blijven staan. Op pagina 4 vindt u 

meer informatie over de Kinderboekenweek.  

Veel leesplezier toegewenst! 
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   CBS De Burcht 071-4074467 info@cbsdeburcht.nl  

Agenda 

6 okt: start Kinderboekenweek 

t/m 15 oktober 

 

15 okt: regulier rooster 

 

18 t/m 22 okt: Herfstvakantie 

 

25 okt: Schoolfotograaf 

Broekweg (ind. + groep) 

 

27 okt: Schoolfotograaf  

Duyfrak (ind. + groep) 

Middag: broertjes en zusjes 

Later word ik... 
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1 B5A Lilly Joziasse 
2  B6A Anne-Roos Teunissen 

3 D4 Lisa Schaart 
4  B5B Jasmijn van Eijk 
5  B2B Eloïn Durieux 

6 B4A Jessie van Starkenburg 
7 D7A Sam Kuijt 

7 D3 Evi Scholten 
10  D4 Lieke van Gijlswijk 

11  B2A    Melissa Kulk  
11 B5B Vienna Ouwehand 
13 B6B Bart Hoek 

13 D3 Nolan Vooijs 
15 B4A Elin Zwaan 

17  B4B Carlijn Haasnoot 
18  B6A Bregje Hoekstra 

Jarigen oktober: Van harte gefeliciteerd! 

19 B3A Robin Heinz 
19 D8A Sara Haver 

23  D2 David Vooijs 
23 B2C Ruben Ouwehand  
24 D8A Nora van der Plas 

25 D8A Yenthe Varkevisser 
26 B6A Yara van Dijk 

26 B5B Christopher van der Vijver 
27 D2 Kik van Bentum  

27 D8A Jayden Freke 
28 B3B Koen van Leeuwen 
29 B5A Jolijn Jongeneel 

29 B5A Bart Koekebakker 
31 D7A Nina Kleen 

31 D8A Josefiene Jochemsen 
  

Welkom op school!  

15-10 Duuk van der Does (B1C) 

19-10 Ruben van Duijvenvoorde (B1A) 

 

 

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

 

 

Nieuwe leerlingen (broertje of zusje)  

Nieuwe leerlingen op De Burcht schrijven we graag in voordat ze 2 jaar worden. Op deze manier 

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

 

 

Even voorstellen 

Sophie Coorn (D1/2) Hallo! Mijn naam is Sophie Coorn en ik zit in mijn 2e 

leerjaar op het mbo Rijnland als onderwijsassistent. Ik ben 17 jaar en kom uit 

Rijnsburg. Ik houd van tijd doorbrengen met mijn vrienden en familie, lekker 

buiten zijn en om soms een leuke film  aan te zetten. Ik loop nu stage op CBS 

de Burcht in groep D1/2. Ik heb het erg naar mijn zin en hoop er veel te le-

ren. Groetjes! 
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Schoolfotograaf 

Op maandag 25 oktober komt de schoolfotograaf op de loca-

tie Broekweg. Woensdag 27 oktober op locatie ‘t Duyfrak. 

Hij maakt dan de individuele foto’s en de groepsfoto. Dit 

schooljaar is het weer mogelijk om op woensdagmiddag 27 

oktober de broertjes/zusjes foto’s te laten maken. U ontvangt 

binnenkort bericht over hoe de inschrijving voor de foto’s 

van broertjes/zusjes verloopt.  

 

 

Inloop Broekweg  

Zoals u weet wordt de deur bij de kleuters op het kleuterplein rond 8.35u geopend en is er een 

inloop van 10 minuten. Na 8.45u wordt deze deur op slot gedaan i.v.m. veiligheid.  

Mocht u iets later zijn, dan vragen wij u om uw kind via de voordeur te brengen en even aan te 

bellen.  

Dit geldt natuurlijk ook voor de hogere groepen. Zo houden wij namelijk overzicht in het ge-

bouw en hoeven de leerkrachten die bij de deur staan niet onnodig lang te wachten.  

 

 

Herfstvakantie  

Maandag 18 oktober start de herfstvakantie. We draaien op vrijdag 15 oktober het reguliere 

rooster. De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.15u uit en de groepen 5 t/m 8 om 15.00u.  

Wij wensen u alvast een hele fijne vakantie toe! 

 

In verwachting  

Juf Brigitte (B1/2A) is in blijde verwachting van haar 

tweede kindje! Hoera! De juf is in maart uitgerekend.  

We feliciteren de juf en haar man met dit mooie nieuws en 

wensen haar een voorspoedige zwangerschap toe!  
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Kinderboekenweek 2021   ‘Worden wat je wil’ 

Op Woensdag 6 oktober as. start de Kinderboekenweek 

met als thema ‘Worden wat je wil’. Met de kinderen dui-

ken we aan de hand van de leukste prenten- en voorlees-

boeken en liedjes dit thema in.  

  

Er staan weer een aantal activiteiten op de planning. We 

zingen in de klas het themalied van de Kinderboeken-

week: ‘Worden wat je wil’. Ook mogen ouders in de klas 

wat vertellen over hun beroep. De kleuters mogen donder-

dag 14 oktober naar een hele leuke voorstelling in de aula 

van school: ‘Ik word oppasser voor een dag’. Deze voor-

stelling is gebaseerd op het actieprentenboek met dezelfde 

titel. 

 

Teken-en voorleeswedstrijd 

De kinderen mogen over bovengenoemd thema ook een tekening maken. De mooiste van iedere klas 

wordt weer een jaar lang tentoongesteld in de gangen van school. Naast de jaarlijkse tekenwedstrijd 

zijn we ook dit jaar weer op zoek naar een voorleeskampioen. De voorrondes vinden plaats in de klas 

en op woensdag 13 oktober zullen aansluitend de groepen 3 & 4, de groepen 5 & 6 en de groepen 7 & 

8 hun opwachting maken. Iedere bouw heeft een winnaar, die een mooie boekenbon in de wacht kan 

slepen. De jury zal bepalen wie de voorleeswinnaars van CBS de Burcht zijn.  

 

Activiteitenprogramma Bibliotheek Katwijk 

Van 6 t/m 17 oktober kunnen kinderen in het kader van het Kinderboekenweek thema ‘Worden wat 

je wil’ in de bibliotheek dromen over later. Wat voor beroepen zijn er bijvoorbeeld? Meer informatie 

hierover kunt u vinden op de website van de bibliotheek: Bibliotheek Katwijk.  

 

We wensen iedereen veel lees- en voorleesplezier de komende 

tijd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Kinderboekenweekcommissie  

 

https://www.bibliotheekkatwijk.nl/
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Expositie Limes         groepen 7 en 8 

Maren Houwaard (D8a) vertelt namens de groepen 7 en 8:  

Onze klas is naar een presentatie van de plannen voor 

de limes geweest (Limes is grens) ze hebben daar hun 

plannen laten zien. 

Heel vroeger stond er in de zee een fort: de Britten-

burg. Ze willen vier pilaren in de branding aan de over-

kant van de buitensluis in de zee plaatsen. Ze willen 

ook op het weiland bij de buitenwatering een museum 

onder de grond bouwen. Boven het museum willen ze 

een labyrint maken, zodat je van bovenaf kunt zien hoe het fort er vroeger uit 

zag. Ook willen ze over de Limes een fiets/wandelpad maken. Langs deze route 

willen ze Romeinse torens bouwen waarin mensen 

kunnen wonen. Een soort Tiny House idee. Ze 

willen ook bij de buitensluis een soort van theater 

maken. Dit zijn natuurlijk niet al hun plannen. Ze 

hebben nog veel meer plannen.  

 

Wij vonden het als klas heel leuk om daar te zijn en we hebben veel ge-

leerd over de Romeinse Limes. Ook mochten we nog wat Romeinse kle-

ding aan doen (zie foto). Ik hoop zelf dat de plannen uitgevoerd worden 

en dat zij dit waar kunnen maken.  

 

Groetjes,  

 

Maren Houwaard 

 

 

Zeeles groepen 7 

De Zeeles met Theodoor Braaksma was een groot succes. Van de kennis 

over afval op het strand tot het vinden van diverse schelpen en het bouwen 

van een eigen zandkasteel. En als afsluiter ging Theodoor de zee in en werd 

er nog een vis gevangen in het net! Ouders, bedankt voor jullie hulp! 
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

 

WMK uitkomsten 

Samenvatting mentaal welbevinden & tevredenheidsonderzoek 

Mentaal welbevinden 

Om meer grip te krijgen op het mentale welbevinden van onze leerlingen hebben we de ouders 

(digitaal) een specifieke vragenlijst voorgelegd, de Vragenlijst Mentaal Welbevinden 

(oudervragenlijst). Deze vragenlijst bestaat uit drie koppen: Positieve gevoelens, negatieve gevoelens 

en gemis. De vragen in de vragenlijst konden steeds gescoord worden met 1 t/m 4 in de betekenis van 

"nooit-soms-vaak-altijd". Door 91 gezinnen is deze vragenlijst ingevuld. De uitslagen zijn hieronder 

opgenomen. 

Conclusie: 

Leerkrachten en ouders hebben dezelfde ervaring t.a.v. het gemis. De kinderen misten school, struc-

tuur, ‘het gewone leven’ in de periode van de lockdown. Deze periode krijgt van de kinderen het cij-

fer 6,4. De periode na de lockdown (lessen op school) krijgt het cijfer 7,8. Het gemis is begrijpelijk te 

noemen en ook zorgelijk. Om die reden hebben we op school meer aandacht voor sociale lessen ter 

bevordering van de groepsvorming, de inzet van YOLO training en sociale activiteiten als de Sport/

Spel/Fun dag. Merkt u als ouder dat uw kind moeite heeft met sociale omgang door de lockdown 

periode? Dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht(en). 

Zij zullen met u en met het zorgteam verdere mogelijk-

heden bespreken.  
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Tevredenheid  

Op dezelfde manier is het tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Deze vragenlijst bestaat uit 8 onderde-

len: Kwaliteit, schoolklimaat, veiligheid, welbevinden, pedagogisch handelen, lesgeven, ondersteu-

ning leerlingen en informatie. Deze uitslagen zijn hieronder opgenomen.  

Conclusie:  

Er zijn mooie hoge scores behaald t.a.v. het tevredenheidsonderzoek. Deze willen we vasthouden. 

Tegelijkertijd is de score t.a.v. ‘informatie’ net onder de 3.0 en daarmee opvallend. Dit thema bestaat 

uit 2 onderdelen:  

Dan blijkt dat het onderwerp: Ik vind dat de school mij voldoende informeert over de ontwikkeling van mijn 

kind onder de norm van 3.0 scoort. Enerzijds kan dit komen door de beperkte contacten tijdens de Co-

rona-periode. Anderzijds kan het andere redenen hebben die niet duidelijk worden door deze vragen-

lijst.  

 

Uitnodiging 

Wilt u uw input geven en meedenken over dit onderwerp? Kom dan op woensdag 6 oktober om 

09.30 naar de aula van de Broekweg. Meld u aan via info@cbsdeburcht.nl  

mailto:info@cbsdeburcht.nl
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Verbeterborden 

In de afgelopen bouwvergadering vulden we per bouw onze verbeterborden met doelen en leraaracties 

in. De doelen zijn gericht op de leerlingen. Welke doelen willen we aan het einde van deze periode 

behalen en welke (leraar) acties zijn daarvoor nodig? Het verbeterbord 

is voor ons een middel om hierover het gesprek te voeren. We maken 

een splitsing per onderbouw (1-3), middenbouw (4-5) en bovenbouw (6-

8). Deze eerste periode kijken we voornamelijk naar de invulling voor 

de inzet van de NPO-gelden. De komende twee maanden zijn er leer-

krachten extra inzetbaar om de kinderen nog meer aandacht te kunnen 

geven op de gebieden waar zij dit nodig hebben.  

 

Ontruimingsoefening 

Op vrijdag 17 september hebben wij op beide locaties een ontruimingsoefening gehouden. Dit is be-

langrijk, zodat de kinderen en leerkrachten zijn voorbereid op een calamiteit. In alle klassen ligt een 

ontruimingsmap, met daarin een BHV-hesje, leerlingenlijst, noodnummers en plattegronden waarop 

de snelste routes en een afgesproken verzamelplek wordt aangegeven. Iedere groep heeft een verza-

melplek toegewezen gekregen.   

De kinderen lopen met de leerkracht naar buiten via de kortste weg, maar hierbij moet natuurlijk wel 

rekening worden gehouden met de locatie van de brandhaard.   

De ontruimingsmap wordt bij een calamiteit altijd meegenomen, zodat de leerkracht snel kan contro-

leren of alle kinderen aanwezig zijn. Al met al lukte het ons om met honderden kinderen binnen enke-

le minuten op de afgesproken plekken buiten te staan en daar zijn we best trots op! 
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De Burcht: Christelijke school 

 

 

 

 

 

 

 

Deze maand leren we een psalm. Alle gevoelens, verwardheden, 

hersenspinsels komen voor in de psalmen. Boosheid, verdriet, 

machteloosheid, blijheid, dankbaarheid, radeloosheid, je komt het 

allemaal tegen in de psalmen. Niks is er te gek in een psalm. Deze 

maand leren we Psalm 16:1. David heeft deze psalm geschreven. 

Hij schreef hem in stilte. Hij nam de tijd, tijd om te schuilen bij 

God. David zegt dat God zijn God is en buiten God niemand goed 

voor hem is. Klinkt ons wat vroom in de oren misschien en gemak-

kelijk praten. Toch als je je verdiept in de geschiedenis van David 

merk je dat David geen gemakkelijk leven heeft gehad. Hij heeft 

veel ellende en verdriet gehad. Maar toch weet en voelt hij zich 

geliefd door God. En dat geeft hem de kracht door te gaan. Wij geven de kinderen deze maand ook 

weer mee dat zij geliefd zijn. Geliefd door hun Vader in de Hemel die hen gemaakt heeft. Mooi zoals 

ze zijn. Wij hopen dat dit hen blij mag maken en geborgenheid mag geven. Opwekking 727 is ook 

gemaakt naar aanleiding van Psalm 16. Prachtig lied waarin deze geborgenheid ook in naar voren 

komt.  

 

Sponsorkind De Burcht 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over het mooie bedrag 

dat is opgehaald voor Stichting Hartekind. Naast het bedrag voor 

Stichting Hartekind, is er ook een flink bedrag opgehaald voor ons 

sponsorkind Presila Auma. Wij kunnen haar met dit geld de komende jaren(!) maandelijks sponso-

ren, hoe mooi is dat! U kunt meer informatie vinden op: Plan International investeert in meisjes wereldwijd. 

Lied van de maand 

Psalm 16:1 

 

Bewaar mij, HEER, mijn toeverlaat zijt Gij! 
Ik zeg tot U: Gij zijt mijn God, mijn Here. 

Ja, buiten U is er geen goed voor mij, 

er is geen ander die ik wil vereren. 
Mijn blijdschap is uw heilig volk op aarde: 

hen acht ik hoog, hen houd ik steeds in waarde. 
 

Berijming GKV 

https://www.planinternational.nl/?gclid=CjwKCAjwndCKBhAkEiwAgSDKQUMxP4X0QmBg2USZ_cvbgVwOFCaLR_R8oHIKdGIAWbE05ouEuIrItRoCc1QQAvD_BwE
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Sparen voor het goede doel!  

 

Zendingsdoel MAF 

MAF is een organisatie die zich inzet op verschillende vlakken. Zo bieden zij medische hulp, ontwik-

kelingshulp, zending en evangelisatie en noodhulp bij rampen. MAF vliegt voor meer dan 2000 ker-

ken en  (hulp) organisaties wereldwijd. Met zo'n 130 vliegtuigen bereiken zij mensen op plekken waar 

normaal hulporganisatie bijna niet kunnen komen. Vaak is dit ook in gevaarlijk en bezet gebied.  

 

Met de kinderen gaan we van oktober t/m februari geld inzamelen om de 130 vliegtuigen te voorzien 

van de nodige brandstof. Het zendingsgeld dat de leerlingen mee naar school nemen komt in de klas-

senpot terecht en zo wordt bijgehouden hoeveel brandstof zij als klas hebben gespaard. We doen dit 

natuurlijk niet alleen om het goede doel te sponsoren, maar ook om onze leerlingen ervan bewust te 

maken dat niet iedereen het op de wereld zo goed heeft als wij. Daarnaast leren ze ook hoe belangrijk 

het is om een ander te helpen. Het zendingsgeld kan iedere maandag mee naar school worden geno-

men. Helpt u ons een handje mee? Meer informatie over MAF vindt u op Home - MAF. Namens MAF 

alvast hartelijk dank voor uw inzet.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

de Zendingscommissie  

 

https://www.maf.nl/
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