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We zijn weer begonnen
De zomervakantie is voorbij gevlogen! Afgelopen maandag
zijn we weer vol goede moed begonnen. Wat fijn om iedereen
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12

weer terug te zien. Het merendeel van de kinderen is gestart in
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een nieuw lokaal, een enkeling in het vertrouwde lokaal; maar

Agenda
2 sept: Kijkje in klas (zie ISY)
8 sept: Paardenmarkt (vrij)
9 sept: Reguliere schooldag
10 sept: Studiedag (vrij)

wel met een nieuwe juf of meester.
Helaas starten wij ook dit schooljaar met de nodige maatregelen, maar wat is het fijn dat u in deze eerste schoolweek toch

een kijkje kunt nemen in de klas van uw kind(eren). Wij zullen
u uiteraard op de hoogte houden van eventuele wijzigingen
van het Protocol. Voor nu maken wij er met zijn allen weer

14 sept: Info-avond

het beste van! Dit schooljaar zijn we ook gestart met de nieu-

D1/2, B1/2, groep 8

we schooltijden. Aangezien wij voor de zomervakantie al eni-

16 sept: Info-avond

ge maanden met een aangepast lesrooster hebben gewerkt, ho-

D3/4, B3 t/m 6, B7, D7

pen we snel aan het nieuwe rooster gewend te zijn!
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Gert-Jan van der Vijver
Roemer de Jonge
Madeleine de Vos
Job Brandt
Merel den Dulk
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Pieter van Stijn
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Nikki Mertens
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Jason van der Bent
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Annabel van der Nagel
Veerle Reitsema
Wim Star
Thijmen Rijsdam
Josephine van der Nagel
Lucas van ‘t Hof
Noud Ouwehand
Femke van der Laan
Liv van den Hoek
Teije Joffers
Saar van der Does
Stef van der Leeden
Yenthe van Duijvenvoorde
Femke van Duijvenvoorde
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Scott van der Zwart
Jill Freke
Daan van der Bent
Jaylinn van Egmond
Dean von Söhsten
Sven Mulder
Ravi van Rossum
Joas van Dehn
Mace van der Zwart

Welkom op school!
In de vorige nieuwsbrief hebben wij al een groot aantal kinderen welkom geheten in het nieuwe
schooljaar. Wij wensen natuurlijk alle leerlingen op onze school een hele fijne, mooie en leerzame tijd
toe! Ook de (verhuis)kinderen die in het afgelopen schooljaar De Burcht hebben verlaten wensen wij
heel veel succes en geluk toe op hun nieuwe school. Het ga jullie goed!
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De Burcht: Kwaliteitsschool
Startvergadering 26 augustus
Donderdag 26 augustus vond de startvergadering plaats.
We zijn met het team bij elkaar gekomen om terug te blikken en vooruit te kijken naar het nieuwe schooljaar. Het zorgteam is o.a. aan bod gekomen en verder hebben wij het inzetten van de NPO-gelden besproken. Dit schooljaar hebben wij namelijk nieuwe collega’s aan mogen nemen en kan er extra hulp worden geboden in de klassen. Wij hopen dat het zijn vruchten afwerpt en dat al
deze toevoegingen een positief effect zullen hebben op de ontwikkeling van de

kinderen.
Natuurlijk mocht het maken van de teamfoto voor schooljaar 2021-2022 niet ontbreken. Helaas niet
helemaal compleet op de foto, maar wat mag De Burcht zich prijzen met een prachtig team. Ook dit
jaar willen wij op De Burcht het beste uit de kinderen halen en zullen we weer ons uiterste best doen
om er een prachtig jaar van te maken. Uw hulp mag daarbij natuurlijk niet ontbreken!

Teach Like a Champion
De studiedagen zullen dit schooljaar voornamelijk in het teken staan van Teach Like a Champion.
Dit traject, verzorgd door het CED, volgen wij dit schooljaar met het hele team. Teach Like a Champion gaat vooral over technieken die toe te passen zijn tijdens het lesgeven. Door deze technieken met
elkaar te bespreken en toe te passen in ons lesgeven zorgen wij voor eenzelfde didactische aanpak.
De training is gebaseerd op het boek Teach Like a Champion, geschreven door Doug Lemov. Hij bezocht leraren die opmerkelijke resultaten wisten te bereiken. Hij observeerde wat er in het klaslokaal gebeurde, van leerlingen begroeten tot blaadjes uitdelen, van ongevraagd beurten geven tot
wachten op een antwoord. De succesvolle werkwijzen van

’excellente leraren’ zijn helder vertaald naar de bruikbare technieken die onmiskenbaar bijdragen aan betere prestaties van leerlingen.
U begrijpt dat wij staan te popelen om meer te leren over deze
technieken en uit te vinden wat voor ons goed werkt in de klas.
Uiteraard zullen wij dit onderwerp gedurende het schooljaar geregeld terug laten komen in de nieuwsbrief.
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Voorlichtingsavonden
Aan het begin van het schooljaar staat de voorlichtingsavond op de agenda. Voor een goede start vinden we persoonlijk contact van belang. Om de drukte te spreiden, zullen de avonden worden opgedeeld in twee tijdvakken, ingedeeld op achternaam. Locatie: de klas van uw kind.
Dinsdag 14 september: D8a, D8b, D1/2 en B1/2a, B1/2b en B1/2c
Donderdag 16 september: D3/4, D7a en B3a, B3b, B4a, B4b, B5a, B5b, B6a, B6b, B7b
19.30 - 20.00 achternaam beginnend met A t/m M
20.15 - 20.45 achternaam beginnend met N t/m Z

ISY
Via ISY zullen wij u ook dit schooljaar op de hoogte houden, uitnodigen voor de rapportgesprekken
of bijvoorbeeld vragen om hulp bij een museumbezoek. Verschillende berichten zullen hier op voorbij
komen en leerkrachten zullen u hiermee op de hoogte houden van leuke nieuwtjes of foto’s van de
klas.

Hoera! Doris is geboren
Op 21 juli zijn juf Threa en haar man Yuri trotse ouders geworden van een dochter: Doris.
Grote broer Abel is natuurlijk ook ontzettend trots op zijn zusje. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen
jullie veel geluk met elkaar!
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Stagiaires 2021-2022
Wij vinden het belangrijk dat studenten de kans krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen studenten zijn van de PABO, maar ook studenten van een MBO– of sportopleiding.
Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten van onze school. De stages kunnen enorm
variëren: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden als LIO’er (leerkracht in
opleiding). Wij wensen hen een fijne en leerzame tijd toe op De Burcht! Ze stellen zich graag even aan
u voor:
Hedwich Imthorn (B4a) Ook dit schooljaar mag ik weer stage lopen als onderwijsassistent. Net als vorig jaar op maandag en dinsdag bij juf Miranda in groep 4A.Vorig

schooljaar heb ik zo genoten van al die toppers, dat ik graag nog een jaartje blijf. Ik
ben Hedwich Imthorn (41). Getrouwd met Raimond en moeder van Devi. Als klein
meisje zat ik zelf op de Burcht. Ik kan heel blij worden van tijd met mijn gezin, en
sinds kort hebben we een puppy Boef. Verder ben ik graag buiten in het zonnetje, bijvoorbeeld met
een goed boek. Of samen met Devi carspotten; de Lamborghini Huracán blijft toch wel favoriet!
Chrystal van Egmond (D3/4) Hi allemaal! Mijn naam is Chrystal van Egmond en ik
ben 19 jaar. Ik mocht mijn stage op CBS de Burcht nog een jaartje verlengen, waar ik
natuurlijk erg blij mee ben. In dit jaar, wat ook direct mijn examenjaar is, loop ik stage

in groep D3/4. Hier loop ik het aankomende schooljaar iedere donderdag en vrijdag
mee. De uitdaging van een gemengde klas lijkt mij onwijs leuk en ik kijk er dan ook
erg naar uit!
Niels Zuijderduijn (D8a) Hey!!!! Mijn naam is Niels Zuijderduijn. Ik ben 17 jaar oud. Ik
ben tweedejaars student op het mbo Rijnland in leiden. Dit schooljaar ga ik stage lopen
bij meester Rick in groep 8! Vorig jaar liep ik ook al stage op deze school, toen in groep
3! Ik heb er onwijs veel zin in!

Iris van Delft (B5b) Hi! Super leuk dat ik hier een stukje over mezelf mag schrijven:)
Ik ben Iris van Delft, 17 jaar en woon zelf ook in Valkenburg. Grote kans dat jullie mij
al kennen want dit wordt mijn derde jaar stage lopen op de Burcht, super leuk en heb
er dan ook onwijs veel zin in! Ik ga nu mijn tweede jaar in met mijn opleiding onderwijsassistent, deze duurt in totaal 3 jaar en daarna zou ik graag de Pabo willen gaan
volgen. Na 2 jaar kleuters ga ik nu naar de middenbouw, groep 5 bij Janda & Marleen!
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C.B.S. “De Burcht”
Broekweg 32
2235 BK Valkenburg ZH
Tel. 071-4074467
E-mail: info@cbsdeburcht.nl
Betreft: Informatie over de Tussen Schoolse Opvang (TSO)
Beste ouders/verzorgers,
Op CBS De Burcht wordt gewerkt met lestijden van 8.45 tot 15.00 uur. Dit houdt in dat uw kind op de
lange dagen op school luncht met de leerkracht in de klas. Bij het buitenspelen is er toezicht op het
plein, geregeld door de TSO-coördinator Sandra van Delft. Deze toezichthouders krijgen hiervoor een

vergoeding.
Om de TSO te bekostigen wordt er van u een bijdrage per kind gevraagd. Deze bijdrage bedraagt €75,voor een kind uit groep 1 t/m groep 4 (3 dagen TSO) en €100,- voor een kind uit groep 5 t/m 8 (4 dagen TSO). Dit bedrag is kostendekkend.
U krijgt van de TSO een betaalopdracht per kind, via de mail, met als afzender “Schoolkassa” waarmee u het voor u geldende bedrag in één keer (vóór 1 oktober) of in termijnen kan overmaken.

De TSO is niet verplicht. U kunt er voor kiezen om uw kind thuis te laten lunchen. (Dat kan ook gelden voor bijvoorbeeld 1 of 2 vaste dagen per week, maar niet incidenteel). U heeft hiervoor 45 minuten.
Houdt u er rekening mee dat de pauzetijden per klas verschillen. (De tijden staan vermeld in onderstaand schema en op de website.) Als u er voor kiest om uw kind(eren) thuis te laten eten, wilt u dat
dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de TSO coördinator.
Heeft u nog vragen, of wilt u helpen bij de TSO: bel naar één van de onderstaande telefoonnummers of
mail!

Grote pauze locatie Broekweg

Hartelijke groet,
Sandra van Delft – van Klaveren

12.15-12.45 (aansluitend lunchpauze)

Groep B1/2a, B1/2c, B3a, B3b, B4a, B4b

12.45-13.15 (voorafgaand lunchpauze)

Groep B1/2b, B1d, B5a, B5b, B6a, B6b, B7b

TSO coördinator CBS de Burcht

Grote pauze locatie ‘t Duyfrak
12.15-12.45 (aansluitend lunchpauze)

Groep D1/2, D3/4

12.45-13.15 (voorafgaand lunchpauze) Groep D7a, D8a, D8b

TSO telefoonnummer

06-83090686

Privé telefoonnummer

06-30534704

E-mailadres:

s.vandelft@cbsdeburcht.nl
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Geweldige opbrengst Stichting Hartekind
Het afgelopen schooljaar hebben we met zijn allen hard gespaard voor het mooie doel: Stichting Hartekind. Iedere week mocht uw kind geld meenemen naar school voor in de spaarpot.
Helaas was dit vanwege de schoolsluiting voor een langere periode niet mogelijk, waardoor het sparen
ineens een stuk lastiger werd.
De kinderen van groep 5 wisten daar gelukkig wel raad mee! Zij organiseerden met de leerkrachten
een echte sponsormarathon. Wat een kanjers!
De marathon en het sparen op school heeft een prachtige opbrengst opgeleverd voor Stichting Hartekind. Het totaalbedrag kwam uit op maar liefst 1600 euro!
De stichting heeft laten weten ontzettend blij te zijn met het mooie bedrag en bedankt alle ouders, kin-

deren en leerkrachten van De Burcht. Ook lieten zij ons weten dat het bedrag ten goede komt aan de
Pace-Pro. Dit is een op maat gemaakte koolstof beschermkap met een siliconen demping aan de binnenkant. Met de Pace-Pro kunnen kinderen van hun vrijheid genieten en net als hun vriendjes of
vriendinnetjes gewoon meedoen met sporten en spelen. Meer informatie kunt u vinden op de site: Pace-Pro | Hartekind.

De kanjers van de groepen 5 hebben zich behoorlijk in het zweet gewerkt voor het goede doel!
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De Burcht: Christelijke school
Lied van de maand
Mijn God is zo groot
Mijn God is zo groot,
zo sterk en zo machtig.
Er is niets dat Hij niet kan doen. (2x)
De bergen schiep Hij, rivieren erbij,

de sterren die maakte Hij ook!
De vakantie is weer achter de rug. We hebben de afgelopen
Mijn God is zo groot,

weken even op de rem mogen trappen. Nu gaan we weer van

zo sterk en zo machtig.

start. Maar we hoeven dat ook dit jaar niet alleen te doen.

Er is niets dat Hij niet kan doen.(2x)

Onze Heer gaat met ons mee. God die groot is, zo sterk en
machtig. Hij die alles maakte. Hij schiep alle kinderen uniek

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij.
Hij zorgt voor jou en voor mij.

zoals ze zijn. Ook dat willen we de kinderen het komende
jaar weer meegeven. God houdt van jou, Hij heeft jou uniek
gemaakt. Mooi zoals je bent. Hij zorgt voor jou. Hij heeft

Mijn God is zo groot,

Zijn Zoon gegeven ook voor jou. En Hij is bij ons, ook dit

zo sterk en zo machtig.

schooljaar weer. Hij ziet ook je verdriet. Hij legt Zijn handen

Er is niets dat Hij niet kan doen.(2x)

op jou. En onder die Handen starten wij het schooljaar en
wensen wij u allen een gezegend schooljaar.

Heb jij soms verdriet? ‘t is God die je ziet.
Hij legt Zijn handen op jou.
Mijn God is zo groot,
zo sterk en zo machtig.

Er is niets dat Hij niet kan doen.(2x)

Geboren
Hoera! Op 4 augustus is Faas geboren. Faas is
het broertje van Tijn Middendorf (B1/2a). Wij
wensen het gezin veel geluk toe met hun zoon
en broertje!
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CBS De Burcht COVID-19 maatregelen

sept. 2021

Regels voor leerlingen
Handen wassen:
•
•
•
•
•
•

thuis, voordat je naar school komt
als je in de klas komt
na elk toiletbezoek
voor het eten en drinken
na het buitenspelen
aan het einde van de schooldag

Afscheid nemen:
•
•

bij het hek (geen ouders op het schoolplein)
max. 5 minuten eerder aanwezig op het schoolplein

Op het plein:
•

meteen in de rij (op de afgesproken plek) bij de
juf/meester

Toiletbezoek:
•
•

thuis voor schooltijd
na 9.30 op school

Na schooltijd:
•
•

10

direct naar huis
geen ouders op het schoolplein
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Jaarplanning CBS De Burcht 2021-2022
Augustus 2021

Februari 2022

Ma

Begin februari

Start Cito Afname Midden (groepen 3-7)

Ma

Start voorjaarsvakantie

30

Start nieuwe schooljaar

28

September 2021
Wo

08

Paardenmarkt (vrij)

Maart 2022

Do

09

Optocht, daarna vrij

Ma

07

Weer naar school

Vr

10

Studiedag (leerlingen vrij)

Wo

9

Biddag

Di

14

Voorlichtingsavond groep 8, D1/2, B1/2

Di

15

Rapportavond 1 (groepen 1-7)

Do

16

VoorlichtingsavondD3/4, B3 t/m 6, B7,
D7

Do

17

Rapportavond 2 (groepen 1-7)

Vr

18

Rapport mee

Oktober 2021
Wo

06

Start Kinderboekenweek

Vr

15

Einde Kinderboekenweek

Ma

18

Start herfstvakantie

Ma

25

Weer naar school

Ma

25

Wo

27

April 2022
Do

14

Paasviering

Vr

15

Goede Vrijdag (vrij)

Ma

18

Tweede Paasdag (vrij)

Di

19

Schoolreis groepen 3-7

Schoolfotograaf Broekweg

Wo

20

Start Cito Eindtoets (groepen 8)

Schoolfotograaf Duyfrak
Schoolfotograaf broertjes/zusjes (middag)

Wo

20

Koningsspelen kleutergroepen

Vr

22

Koningsspelen groepen 3-8

Ma

25

Start meivakantie

November 2021
Begin november

Cito Afname Begin (groepen 8)

Wo

03

Dankdag

Vrij

05

Schriften mee

Di

23

Rapportavond 1

Do

25

Rapportavond 2

Vrij

26

Rapport mee

December 2021

Mei 2022
Zo

08

Moederdag

Ma

09

Weer naar school

Ma

09

Schoolkamp groepen 8

Vr

20

Schriften mee

Do

26

Hemelvaartsdag (vrij)

Vr

27

Vrij

Vr

03

Sinterklaas

Juni 2022

Wo

22

Kerstviering in de klas 19.00

Begin juni

Start afname Cito Eind (groepen 3-7)

Vr

24

Kerstviering in de kerk (middag vrij)
Groepen 1 en 2 vrij

Ma

06

Tweede Pinksterdag (vrij)

Do

09

Schoolreis groep 2 (groepen 0&1 vrij)

Ma

27

Start kerstvakantie

Zo

19

Vaderdag

Di

20

Schoonmaakavond kleutergroepen

Ma

27

Ledenvergadering

Do

30

Afscheidsavond groep 8a

Januari 2022
Ma

10

Studiedag (leerlingen vrij)

Di

11

Weer naar school

Vr

21

Schriften mee + VO-advies groepen 8

Wo

26

Start voorleesochtenden

Wo

26

Informatieavond VO groepen 8

12

Juli 2022
Vrij

01

Afscheidsavond groep 8b

Ma

04

Laatste schooldag groepen 8
Rapporten mee

Vrij

08

Laatste schooldag (middag vrij)

Informatiekaart CBS De Burcht 2021-2022
Groepsverdeling Broekweg

Schoolvakanties en vrije dagen

B1/2a

juf Eveline (ma-di-wo) & juf Brigitte (do-vr)

08-09-2021

B1/2b

juf Lisette (ma-di) & juf Hennie v.d. G. (wo-do-vr)

18-10-2021

22-10-2021

Herfstvakantie

B1/2c

juf Marit (ma-di) & juf Marloes (wo-do-vr)

27-12-2021

07-01-2022

Kerstvakantie

B1d

juf Linda (ma-do-vr) & juf Monica (di-wo)

28-02-2022

04-03-2022

Voorjaarsvakantie

B3a

juf Hennie Aten (ma-do-vr) & juf Jeannette (di-wo)

15-04-2022

18-04-2022

Goede Vrijdag & Pasen

B3b

juf Sandra (ma-di-wo-do) & juf Ida (vr)

25-04-2022

06-05-2022

Meivakantie

B4a

juf Miranda (ma-di-wo) & juf Corry (wo-do-vr)

26-05-2022

27-05-2022

Hemelvaart

B4b

juf Sanne (ma-di-wo-vr) & Juf Petra de B. (do)

B5a

meester Jeroen (ma-di-do) & juf Petra de B. (wo-vr)

B5b

juf Janda (ma-di-wo) & juf Marleen (do-vr)

B6a

juf Petra v.d. Plas

Ouderbijdrage

B6b

juf Ella (ma-di-wo-do) & juf Janske (vr)

1 kind op school

€ 22,00

B7

juf Rosemarijn (ma-wo) & meester Peter (di t/m vr)

2 kinderen op school

€ 35,00

3 kinderen op school

€ 45,00

Paardenmarkt

06-06-2022
11-07-2022

Tweede Pinksterdag
19-08-2022

Zomervakantie

Groepsverdeling Duyfrak

Overmaken kan t.n.v. Penningmeester OR “De Burcht”

D1/2

juf Anne (ma-di) & juf Jeanette (wo-do-vr)

IBAN: NL19RABO0336848315

D3/4

juf Marjoleine (ma-di-wo-do) & juf Corinda (wodo-vr)

Ondersteunend personeel

D7

juf Judith (ma-di) & juf Esmeralda (wo-do-vr)

Klassenassistente

juf Yvonne Haasbeek

D8a

meester Rick

Leraarondersteuner

juf Tamara Rovers

D8b

juf Janske (ma-di) & juf Petra Gordijn (wo-do-vr)

Onderwijsassistent

juf Lianne van Klaveren

Directie
Directeur

Robbert van Rietschoten

Adjunct & IB-er (6-8) Kees Hoogendijk

Zorgteam
IB (1-3)

juf Annemiek Zwaan

IB (4-5) RT

juf Rianne Doop

Tussen-schoolse-opvang (TSO)
Coördinator

Sandra van Delft

Telefoonnummer

06-83090686

Gymrooster juf Gerie van Vliet
Maandag

juf Anne Hoek

Donderdag

Vrijdag

Maandag & donderdag

08.30 - 09.15

Groep 6a

08.30 - 09.15

Groep 6b

08.45 - 09.30 Groep D7

08.45 - 09.30

Groep D4

09.15 - 10.00

Groep 4a

09.15 - 10.00

Groep 4b

09.30 - 10.15 Groep 6b

09.30 - 10.15

Groep B3a

10.00 - 10.45

Groep 4b

10.00 - 10.45

Groep 4a

10.15 - 11.00 Groep 6a

10.15 - 11.00

Groep B3b

10.45 - 11.30

Groep 5a

10.45 - 11.30

Groep 5b

11.00 - 11.45 Groep B7

11.30 - 12.00

Groep B1/2a

11.30 - 12.15

Groep 5b

11.30 - 12.15

Groep 5a

12.00 - 12.30

Groep B1/2b

12.15 - 13.00

Groep B7

12.45 - 13.30

Groep D7

13.00 - 13.30

Groep B1/2c

13.30 - 14.15
13
14.15 - 15.00

Groep 8a

13.30 - 14.15

Groep 8b

14.00 - 14.30

Groep D1/2

Groep 8b

14.15 - 15.00

Groep 8a

14.30 - 15.00

Groep D3

Na een halfjaar ruilen
alle parallelklassen.

