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Voorleeswedstrijd Kinderboekenweek  

Wat een kanjers hebben wij op CBS De Burcht. Tijdens de voor-

leeswedstrijd van de Kinderboekenweek hebben wij veel talent 

voorbij zien komen. De kinderen van groep 3 en 4 (zie foto) durf-

den zelfs al in een volle aula een stukje uit hun favoriete boek voor 

te lezen. Ook de voorleeswinnaars van de groepen 5, 6, 7 en 8 heb-

ben laten horen wat ze kunnen. Natuurlijk zijn alle deelnemers stuk 

voor stuk winnaars, maar Annabel van der Nagel (D8B) mag zich 

de beste voorlezer van CBS De Burcht noemen! Zij wist de jury 

toch echt het meest te overtuigen van haar voorleeskwaliteiten. Al-

le voorleeswinnaars ontvingen een cadeaubon en een heuse gouden 

griffel. Naast de voorleeswedstrijd werd er ook nog een tekenwed-

strijd gehouden. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 deden hun uiter-

ste best om tekenwinnaar te worden van zijn of haar groep. De 

winnaars ontvingen een gouden penseel en de prachtige kunstwer-

ken hebben natuurlijk een mooi plekje gekregen in de school, zodat 

we er nog lang van kunnen genieten! 
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Agenda 

2 nov: Schoolontbijt 

bordje - beker - bestek 

 

3 nov: Dankdag i/d kerk 

 

5 nov: Schriften mee naar huis 

 

23 nov: Oudergesprekken 

 

25 nov: Oudergesprekken 

 

26 nov: Rapport mee naar huis 
(groep 3 t/m 7) 
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1 B2B Jacky Volwater 
1 B2B Romee van Beelen 

3 B6A Lucas Heinz 
4  B1B Senna van Duijn 
4 D7A Aron Hoekstra 

5 D7A Yarie Vink 
6 B3A Justin Haasnoot 

6 D8A David Hogewoning 
6 D8B Frederieke Teunissen 

7 D4 Mia Jonker 
7  B7B Aimée de Vos 
8 B1B Gian Everhardus 

9 B2C Daan Hoek 
10 B7B Tijn van der Meij 

11 B4B Iris Kuijt 
11  B5B Lucas van der Plas 

11 B3B Luc de Mooij 
14 B7B Christine van Eijk 
16 B4B Meesje Oudshoorn 

Jarigen november: Van harte gefeliciteerd! 

16 B7B Carlijn Schröder 
17  B2B Fenne Maagdelijn 

17 B1C Jesse Reitsema 
18  B7B Lotte van Loon 
18 B2A Laura Haasnoot 

19  D8B Guusje Varkevisser 
20  D1 Fleur van Gijlswijk 

20 B5B Julie de Mooij 
20 D8A Jonathan Micheil 

21 D4 Vajèn Griekspoor 
22 D8A Niek van der Nagel 
23 B5B Robbin Volwater 

24   D1 Luuk van Steen 
24 B3B Fem Slootweg 

24 D8B Frédérique de Ruiter  
26  D3 Jippe Braunstahl 

26 B3B Benthe de Vries  
27 B6B Brigitte den Haan 
30 B6A Lieke Oudshoorn 

Welkom op school  

04-11 Senna van Duijn (B1/2B) 

17-11 Jesse Reitsema  (B1/2C) 

20-11 Fleur van Gijlswijk (D1/2) 

       

We wensen jullie een hele fijne tijd toe op De Burcht!  

 

Verlof 

Vanaf 12 november mag juf Corry (B4A) genieten van haar zwangerschapsverlof. Juf Threa komt 

terug van haar verlof en zal het werk van juf Corry overnemen. Wij wensen juf Corry een heel fijn 

verlof toe en vinden het fijn dat we juf Threa weer mogen verwelkomen.  

 

Even voorstellen 

Geerke van der Meij (B4B) Ik ben Geerke van der Meij, 18 jaar oud. Dit is 

mijn tweede jaar van de PABO. Elk jaar van de PABO loop je vier keer twee 

weken stage en dit jaar mag ik dat op De Burcht doen. Mijn eerste twee weken 

van dit jaar loop ik stage in groep 4 bij juf Sanne. Op naar de eerste twee we-

ken vol leermomenten en plezier!   
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Inschrijven oudergesprekken  

Op dinsdag 16 november kunt u een melding verwachten vanuit ISY voor het 

inschrijven van de oudergesprekken. Zoals het er nu naar uitziet kunnen de 

gesprekken in de klas van uw kind plaatsvinden. Mocht dit wijzigen dan hoort 

u dit zo spoedig mogelijk. Wilt u bij het inschrijven rekening houden met 

eventuele reistijd tussen de twee locaties?  

 

Groep 1 t/m 7 

Op dinsdag 23 en donderdag 25 november vinden de 10-minutengesprekken plaats.  

U ontvangt het rapport (groep 3 t/m 7) op vrijdag 26 november. 

 

Groep 8 

Van maandag 22 t/m vrijdag 26 november vinden de 15-minutengesprekken plaats. De groepen 8 

houden 15 minuten aan om ook te kunnen spreken over de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. 

Het gesprek is met de leerkracht, ouder(s) en kind.  

  

 

 Kinderboekenweek 2021 
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Veiligheid rondom de school 

Het wordt donkerder en de regenachtige dagen zorgen ervoor dat auto’s vaker gebruikt worden dan in 

de zomerperiode. Wilt u er, vooral rondom de school, opletten dat u voor een veilige parkeerplek 

kiest. Jonge kinderen steken soms ‘zomaar’ de weg over.  

We willen ook graag dat de kinderen zich zo veilig mogelijk door 

het verkeer kunnen bewegen. Goede fietsen met goed werkende 

verlichting helpt daarin mee! 

 

Voorstelling groep 1/2  

Donderdag 14 oktober mochten de kinderen van de groepen 1 en 2 kijken naar een voorstelling pas-

send bij het thema van de Kinderboekenweek. Het was een muzikale voorstelling vol avontuur en ple-

zier over Pleun, die helemaal nog niet weet wat ze later worden wil. De kinderen hebben ontzettend 

genoten! Zie de foto’s voor een impressie.  
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Een samenvatting van onze verbeterborden: periode 1 

Onderbouw 

De afgelopen periode zijn wij bezig geweest met het verbeterbord in de groepen 1 t/m 3. Hierbij zijn 

wij aan de slag gegaan met leerlingen die extra zorg nodig hebben. De kleutergroepen hebben zich 

gericht op de fijne motoriek en de groepen 3 op het lezen. We hebben dit gedaan door in kleine 

groepjes te werken. Dit kon in de klas zijn, maar ook buiten de klas. Door de inzet van extra onder-

steuning hebben wij goed aan dit doel kunnen werken en hebben we ge-

zien dat alles wat je aandacht geeft, groeit! 

 

Middenbouw 

In de groepen 4 & 5 zijn wij met het verbeterbord aan de slag gegaan met 

spelling en taal. De groepen 4 hebben extra inoefening gehad van de 

weetwoorden uit de categorie au/ou en ij/ei. Door middel van spelletjes, 

oefeningen in de weektaak, dagelijks dictee en het visueel maken van de 

weetwoorden in de klas is er de afgelopen weken door de leerlingen flink 

veel geoefend. Met als resultaat dat bij alle leerlingen groei is geconsta-

teerd. Zelfs meer dan 75% heeft nu een goed gescoord op het laatste dic-

tee. Iets waar zowel de leerlingen als de leerkrachten heel trots op zijn. Ook in de groepen 5 waren 

alle leerlingen gegroeid op het gebied van grammaticaal ontleden. Een moeilijk onderdeel dat voor 

hen nieuw is aan het begin van het schooljaar. Door dagelijks een zin te ontleden zijn de werkwoor-

den, persoonsvorm en het bijv. naamwoord nu door de kinderen makkelijk op te sporen. Apetrots op 

het resultaat en vol nieuwe inzichten en goede ideeën gaan we de komende periode in. 

 

Bovenbouw 

Eerder dit jaar hebben we schoolbreed ervoor gekozen om de extra gelden die we als school krijgen in 

te zetten om ‘extra handen in de klas’ te hebben. De afgelopen periode hebben we met verbeterbord 1 

bekeken hoe we met de bovenbouw collega’s deze ‘extra handen in de klas’ het beste in kunnen zet-

ten. Daarbij hebben we een goede verdeling gemaakt en nagedacht wat voor alle leerlingen het beste 

is. In elke klas zal 1,5-3,0 uur per week ondersteuning zijn. Hierdoor krijgt de groepsleerkracht tijd 

om individuele hulp en tijd aan leerlingen te besteden die dit nodig hebben. Waarbij we het heel be-

langrijk vinden dat we op alle vlakken hulp willen bieden. Hulp bij gedrag en op sociaal vlak, hulp op 

didactisch vlak en hulp op het vlak van extra uitdaging.  
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     BELANGRIJK 

 

Doorgeven COVID-19 besmetting  

Onlangs ontvingen wij het bericht dat de GGD het te druk heeft met het aantal positieve corona be-

smettingen en dat wij als basisschool niet meer op de hoogte worden gebracht door de GGD over een 

positieve besmetting. Bent u of is uw kind positief besmet, wilt u dit dan aan ons doorgeven, zodat we 

een inschatting kunnen maken wat dit betekent voor de groep en de school? We hopen en vertrouwen 

op uw medewerking! Tot dusver deden veel ouders dit al, waarvoor dank.  

  
 

AVG en foto’s 

Voor de herfstvakantie heeft u een AVG formulier ontvangen waarop u aan heeft kunnen geven of uw 

toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en filmpjes van uw kind(eren).  

Het merendeel van de formulieren hebben wij inmiddels ontvangen, heel fijn! Mocht u dit nog niet 

hebben gedaan, dan ontvangen wij het graag zo spoedig mogelijk.  

Wij zullen als school ons uiterste best doen rekening te houden met uw wensen. Mocht er onverhoopt 

een foto van uw kind, zonder uw toestemming, door ons worden geplaatst in de nieuwsbrief of op 

bijv. ISY laat het ons weten. Wij zullen het dan zo snel mogelijk verwijderen en zullen er alles aan 

doen om dit in de toekomst te voorkomen.  

Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor ouders die zelf foto’s maken, bijvoorbeeld tijdens een 

schooluitvoering of een schoolreisje, en die vervolgens online delen. Wij willen u dan ook vragen om 

niet zomaar foto’s van andere kinderen te delen. Maak foto’s en video’s tijdens deze uitjes alleen voor 

eigen gebruik en zet geen foto’s waar andere kinderen op staan op publiek toegankelijke websites of 

sociale media. De groepsapp is ook niet bedoeld voor het delen van foto’s, maar dient echt alleen om 

u op de hoogte te brengen van belangrijke informatie over de groep.  
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Schoolontbijt 

Aanstaande dinsdag 2 november doen we als school mee aan 

het Nationaal schoolontbijt.  

De kinderen hoeven die dag ’s ochtends thuis niets te eten. 

Wilt u een bord, beker en bestek meegeven? Graag in een 

aparte tas. Mocht uw zoon/dochter last hebben van een aller-

gie; wilt u dan zelf iets meegeven of overleggen met de leer-

kracht?  

  

Als uw kind het leuk vindt om op deze dag in (een warme) py-

jama of onesie naar school te komen, dan mag dit! De school-

tijden zijn hetzelfde.  

 

Informatief: In de week van het Nationaal Schoolontbijt gaan elk jaar in heel Nederland zo’n half 

miljoen kinderen samen gezond en gezellig ontbijten op basisscholen, kinderdagverblijven en in brug-

klassen. Met speciaal lesmateriaal leren ze alles over hun ontbijt. Zo ervaren ze hoe leuk het is om de 

dag gezond te starten. Kijk voor meer informatie op www.schoolontbijt.nl. 

 

 

Inleveren batterijen  

Speciaal voor basisscholen ontwikkelde Stibat het inza-

melproject voor basisscholen. De Burcht is ook aange-

meld en wij sparen nu mee voor mooie producten. 

Voor elke kilo ingezamelde lege batterijen ontvangen 

wij een spaarpunt. De gespaarde punten kunnen wij 

weer inwisselen voor een waardebon. Met de waarde-

bon kunnen we mooie schoolartikelen 

bestellen! Hoe meer ingezamelde batterij-

en, hoe meer punten! Op beide locaties 

staat inmiddels een inzamelton, helpt u 

mee sparen? U kunt de lege batterijen 

meegeven aan uw kind.  
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Financiële steun nodig? 

Wil uw zoon of dochter sporten of aan cultuur (muziek, theater, dansen) deelne-

men? Maar heeft u daarvoor niet voldoende geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

kan u helpen!  

 

Steeds vaker, zeker in Coronatijd, is het financieel niet meer haalbaar om alles wat 

uw zoon/dochter doet te bekostigen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de 

contributie en eventuele kleding en/of attributen die nodig zijn.  

 

U kunt als ouder zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een in-

termediair. Op onze school is dat; juf Esmeralda. 

 

Wilt u een beroep doen? Schroom niet. Vanaf 2021 kunt u slechts 1 aanvraag doen: voor sport of voor 

cultuur. Alle beetjes helpen!  

 

Mailen voor meer informatie en het plannen van een 

(digitaal) gesprek kan via e.dejong@cbsdeburcht.nl. 

 

 

Geboren  

Hoera! Zoey Ouwehand (B1/2C) is trotse grote zus ge-

worden van een broertje; Roan. Wij feliciteren het gezin 

met dit grote wonder. Veel geluk met elkaar! 

 

 

Liefde, zo mooi en zo fijn 

Nog meer liefde te delen 

Nu we met  z’n viertjes zijn 
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Meedenken over de toekomst van de school?  

 

Wil je meer betrokken zijn bij de school van jouw kind(eren)? Kom dan bij ons in het bestuur! 

  

Wees er snel bij, want we hebben nog maar één vacature! We hebben inmiddels Albert-Jaap van Duij-

venbode voor Onderwijs en kwaliteit aan ons team mogen toevoegen en Amanda van der Plas voor 

het Secretariaat. Extra denk- en doekracht op het gebied van Personeel en organisatie is nog erg wel-

kom. Heb jij ervaring met of kennis van dit onderwerp? Dan hopen we dat jij ook ons team komt ver-

sterken! 

 

We zijn een toezichthoudend bestuur, dus we zoeken mensen die het fijn vinden om de grote lijnen te 

zien en die actief mee willen denken over het beleid van onze school.   

  

Wil je meer weten, lees dan ons strategisch beleidsplan of bel met de huidige voorzitter  Jeroen Rauws 

(06-28175323). Natuurlijk kun je ook één van de andere bestuursleden aanspreken!        

  

   

Hartelijke groet, 

 

Jeroen Rauws, Jeanette Barnhoorn, Albert-Jaap van Duijvenbode, Jeannine Paauw, Amanda van der 

Plas en Mandy van der Bent-Ros 
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De Burcht: Christelijke school 

 

 

 

 
 

Dankdag  

Op woensdag 3 november is het dankdag. We zijn 

heel blij dat dit jaar de dankdag in de kerk plaats kan 

vinden. In de ochtend is er een kerkdienst voor de 

groepen 1 t/m 4 om 9.00 uur en een dienst voor de 

groepen 5 t/m 8 om 10.00 uur. 

Helaas kunnen hier geen ouders bij aanwezig zijn. 

(M.u.v. de ouders die een groepje begeleiden.) 

Voorafgaand aan dankdag staan wij met de kinderen 

stil bij waar we God allemaal dankbaar voor mogen 

zijn. Dit doen we door middel van gesprekken, ver-

halen, activiteiten en het zingen van liederen. 

 

Het thema dit jaar is: ´Dankend doorgaan´ Genesis 8:15-9:17. 

Hoe zou Noach zich gevoeld hebben, toen de duif terugkwam met dat olijftakje in haar snavel?  Zou 

het dan nu echt voorbij zijn?  Zouden ze weer ‘normaal’ kunnen leven? Voor Noach bleek het takje 

inderdaad een nieuw begin te zijn. Wat opvalt, is de keuze die hij maakt op het moment dat de deur 

van de ark weer opengaat. Noach begint met een offer. Hij dankt zijn God en wijdt zichzelf opnieuw 

aan Hem toe. Hij gaat niet maar gewoon verder, terug naar het oude normaal. Nee, hij dankt God en 

al dankend gaan hij en zijn familie door - met God. 

 

Deze dankdag willen we daarom niet zomaar verder gaan waar we gebleven wa-

ren. We willen de kinderen helpen om dankend door te gaan. Om God te danken 

voor zijn zorg en voor hem te leven. Net als Noach mogen ze (steeds) 

opnieuw beginnen met God en erop vertrouwen dat Hij voor hen zorgt, 

wat er ook gebeurt en hoe het komende jaar er ook uit zal zien.  

Lied van de maand 

Breng dank aan de Eeuwige 

Breng dank aan de Eeuwige 
breng dank aan de Heilige 

breng dank aan onze Vader 
die ons Jezus zond (2x) 

 
Want nu zegt de zwakke ik ben sterk 

zegt de arme 

ik ben rijk 
om wat de Here heeft gedaan voor ons (2x) 

 
Breng dank aan de Eeuwige 

breng dank aan de Heilige 
breng dank aan onze Vader 

die ons Jezus zond 

 
Want nu zegt de zwakke ik ben sterk 

zegt de arme ik ben rijk 
wat de Here heeft gedaan voor ons 

Breng dank   
 

Opwekking 331 
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