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Sinterklaas kapoentje 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

Op dinsdag 23 november kregen wij op school hoog bezoek van 

twee pieten, die aankondigden dat de kinderen van groep 1-4 hun 

schoen mochten zetten. Dat lieten de kinderen van De Burcht zich 

geen twee keer zeggen. De gymschoenen werden die middag verza-

meld en deze werden keurig netjes bij de open haard gezet. Natuur-

lijk mocht het zingen van sinterklaasliederen niet ontbreken. Hoe 

bestaat het! De volgende dag waren alle schoentjes keurig netjes 

gevuld. Met de nadruk op netjes, want Rommelpiet had zich die 

nacht een keer niet laten zien. De kinderen zijn weer verwend, be-

dankt Sint! Meer info over de sintviering kunt u lezen op pagina 4. 

Kerst  

De kerstcommissie heeft voor een mooi advents– en kerstproject 

gezorgd, zie pagina 7. Voor nu is het wel nog even de vraag hoe de 

kerstviering op school zal plaatsvinden en wat de coronamaatrege-

len op dat moment toelaten. Hierover houden wij u de komende 

tijd op de hoogte! 
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Agenda 

3 dec: Sinterklaasfeest 

Regulier rooster 

 

22 dec: kerstviering in de klas 

Ochtend 9.00u-10.00u 

 

24 dec: laatste schooldag start 

kerstvakantie 

Gr. 1-2 hele dag vrij  

Gr. 5-8 de middag  vrij 

 

10 januari 2022: studiedag 

Leerlingen zijn vrij 

CBS De Burcht 071-4074467 info@cbsdeburcht.nl  
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2 B3A Luuk van Leeuwen 
2 B7B Yenthe van der Nagel 

3 B6B Elin van den Berg 
10 D2 Bibi van Duijvenbode 
11  D4 Sem van Bentum 

11 B6B Pepijn Timmermans 
12 B6B Fiene van der Nagel 

12 D7A Fay van Stijn 
14 B6B Pepijn Joffers 

14  D8B Olivier Alblas 
14 B1D Juul van Leeuwen 
14  B1D Senn van Leeuwen 

16 B2C Jette Wolvers 
17 D4 Tim Heemskerk 

Jarigen december: Van harte gefeliciteerd! 

19 B3B Morrison Kamsteeg 
20 B6B Felin Benard 

21 B5B Pepijn Freke 
23 B7B David Prigge 
24 D3 Fedde de Jong 

24 B5B Daan van der Meij 
24 B5B Isabel van der Meij 

24 B6A Finn Mourits 
24 B7B Isabella de Vreugd 

27 B4A Nina Kruidenier 
28 D8B Jesse van den Oever 
30 B4B Jaylinn van Utrecht 

30 B6A Julian Heemskerk 
31 D8B Lisanne Berkheij 

Welkom op school in januari:   

Leerlingen die in december 4 jaar worden zijn in januari welkom op school. De maand december is 

vaak korter en goed gevuld met verschillende feesten. Het is daarom rustiger en volgens ons beter om 

pas in januari te beginnen.  

 

Welkom in groep B1D:   

Thomas van der Plas (18-12-2017) 

Duuk Slootweg (27-12-2017) 

Floor Blankert (15-01-2018) 

Jaivy Imthorn (18-01-2018) 

Mika Betgen (20-01-2018) 

 

Welkom in groep D1/2: 

Nikki Lut (19-12-2017) 

 

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.  

 

 

Wij wensen jullie een hele fijne en 

leerzame tijd toe op De Burcht! 
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Even voorstellen 

Carmen Roodenburg (leerkrachtondersteuner bovenbouw) Hallo allemaal. Mijn 

naam is Carmen Roodenburg en per 29 november ben ik een nieuw gezicht bij jullie 

op school. Om alvast kennis te maken stel ik mijzelf graag in deze nieuwsbrief voor. 

Ik ga op school werken als leerkrachtondersteuner in de bovenbouw en daar heb ik 

heel veel zin in! Ik ga de leerkrachten helpen door met kinderen in kleine groepjes 

aan de slag te gaan, toetsen af te nemen, werk na te kijken en zo zullen er vast nog 

meer taken voor mij ontstaan. Ik zal dan ook in alle klassen van de bovenbouw te vinden zijn en ik 

kijk ernaar uit om jullie allemaal te leren kennen. Afgelopen jaar heb ik mijn diploma sociaal pedago-

gisch hulpverlener behaald aan de hogeschool en ben ik erachter gekomen dat ik het heel leuk en inte-

ressant vind om met kinderen te werken. Om meer te leren over het onderwijs zal ik vanaf volgend 

schooljaar, naast het werk, ook de pabo gaan volgen. Dan nu over mij persoonlijk; mijn hobby's zijn 

wandelen met mijn honden (2 Friese Stabijs voor de geïnteresseerden), lezen, tekenen en met 

vriendinnen afspreken. Daarnaast houd ik ook erg van skiën met mijn familie in Oostenrijk. In de zo-

mer is het strand mijn favoriete plekje om te zwemmen en hopelijk ooit nog te leren surfen. Nu jullie 

mij een beetje hebben leren kennen, hoop ik jullie snel te ontmoeten! Spreek mij gerust aan als er vra-

gen zijn.  

 

Willem Ros (B6A) Hallo allemaal! Mijn naam is Willem Ros en ben 19 jaar oud. 

Ik zit nu in het 1e jaar van de opleiding onderwijsassistent. Ik mag dit hele jaar sta-

ge lopen bij juf Petra in groep 6a en ik ben er dan altijd op de maandag en vrijdag. 

Ik heb er super veel zin in om de kinderen een steuntje in de rug te geven en mijn 

uiteindelijke doel is later zelf ooit voor de klas te mogen staan, maar eerst gaan we 

er een superjaar van maken! 

 

Anouck Maat (B3B) Hallo! Mijn naam is Anouck. Ik ben 16 jaar oud en ik woon in 

Katwijk aan Zee. Dit jaar ben ik begonnen met mijn opleiding als onderwijsassistent 

op het mbo Rijnland in Leiden. Vanaf 17 november tot 8 juli loop ik elke maandag 

en vrijdag stage in groep 3b op locatie Broekweg. Ik hou erg van muziek luisteren en 

met vrienden afspreken. Ik kijk er erg naar uit om bij jullie stage te lopen en hoop 

hier erg veel te leren! 
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Sinterklaasfeest 

Vrijdag 3 december zal Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school. Een groots onthaal met de 

Pietendans zullen we dit jaar overslaan. Hij komt langs de klassen van de onderbouw op locatie 

Duyfrak en locatie Broekweg. Wij gaan er vanuit dat hij voor deze groepen een cadeautje bij zich 

heeft. Sint en Piet houden zich tijdens hun bezoek netjes aan de maatregelen. De Pietendans is na-

tuurlijk wel geoefend en wordt bij gymnastiek uitgevoerd! De hogere groepen hebben lootjes getrok-

ken en zullen dit op deze dag gezellig met elkaar vieren. Wilt u er rekening mee houden dat de surpri-

ses door de kinderen zelf naar binnen moeten worden gebracht, er mogen geen ouders naar binnen. 

Samen gaan we voor een ouderwets gezellige viering. De schooltijden zijn hetzelfde als iedere vrij-

dag. 

 Babypiet op bezoek! (Kleuters) Pepernoten kleien (B1/2B) De Sinterklaashoek (B1/2A) 

De pieten kwamen een bezoekje brengen in de klassen. (Groep 1-4) 
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Nieuwe maatregelen  

 

Beste ouders en verzorgers van CBS De Burcht, 

  

Op vrijdag 26 november zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd en het goede nieuws is dat de scho-

len openblijven. Op onze school zijn er de afgelopen weken veel besmettingen geweest onder leer-

lingen en leerkrachten. We willen de leerlingen het liefst allemaal op school ontvangen, waarbij ze les 

krijgen van onze leerkrachten. Op de persconferentie van afgelopen vrijdag zijn de volgende maatre-

gelen afgekondigd. 

 

• Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. Een 

belangrijke wijziging is, dat dit ook geldt bij milde verkoudheidsklachten zoals neusverkoud-

heid en hoesten. 

• Wanneer uw kind of een ander gezinslid positief is getest, moet het hele gezin in quarantai-

ne, ook de immune gezinsleden. Wanneer uw kind thuis moet blijven, geeft de leerkracht u alle 

informatie over hoe dat geregeld 

wordt. 

• De leerlingen van groep 6 t/m 8 en 

alle medewerkers krijgen het advies 

zichzelf thuis 2x per week te testen 

met een zelftest. Wanneer we meer 

informatie krijgen over deze maatre-

gel, delen we dat met u. 

• Voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 

geldt een advies om mondkapjes te 

dragen in de gangen. Wilt u uw kind 

een mondkapje meegeven? 

• De leerlingen komen zoveel mogelijk 

zelf naar school. Vanaf 08.35 gaan de 

schooldeuren open en mogen de leer-

lingen naar binnen naar hun eigen 

klas. 

• Ouders en verzorgers komen niet in 

school. Een uitzondering kan alleen 

in overleg met een medewerker van school. 
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We zijn blij dat u ons zo goed op de hoogte houdt over 

(mogelijke) besmettingen in het gezin en willen u vragen dat 

te blijven doen. Op basis van deze informatie kunnen wij be-

sluiten nemen, in overleg met de GGD, die verdere besmet-

tingen tegengaan en de school zo lang mogelijk openhouden. 

 

We geven onze leerlingen goed onderwijs, het liefst op school en als dat niet kan thuis. Om dat te 

kunnen blijven doen is het belangrijk dat alle collega’s gezond blijven. We doen daarom een dringend 

beroep op u als ouders om bovengenoemde maatregelen na te leven. 

  

Namens het hele team danken we u voor uw steun, begrip en betrokkenheid. Het is wederom een 

spannende tijd die het nodige van ons allemaal vraagt. Hier op school maken we er het beste van en 

kijken daarom ook uit naar het feest van Sinterklaas dat we eind van de week in de groepen gaan vie-

ren. 

  

Hartelijke groet, 

  

Namens het Team, Bestuur en MR, 

  

Kees Hoogendijk en Robbert van Rietschoten, directie CBS De Burcht 

 

 

De actuele versie van de beslisboom 0 jaar t/m groep 8 kunt u vinden op www.boink.info/beslisboom 
 

Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang / school? (boink.info)  

https://www.boink.info/beslisboom
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Advent en Kerst 2021 

Afgelopen zondag is de adventsperiode weer 

begonnen. Als school zullen we vanaf deze 

week weer in de klassen starten met de ver-

halen naar het kerstfeest toe. 

 

Dit jaar zullen we dat doen aan de hand van 

bet project “Het plakboek van Lucas”.  

Discipel Lucas heeft veel moeite gedaan om 

via verhalen en mensen achter alles te komen rondom de geboorte van Jezus en de gebeurtenissen er-

voor en erna. Hij vond het erg belangrijk dat de verhalen doorgegeven zouden worden, want het kerst-

verhaal is onmisbaar! Voor iedereen. 

 

In elke klas zullen we onze eigen plakboek-pagina maken. We gaan in de klas praten over wat voor 

ons belangrijk is, welke verhalen vinden wij onmisbaar en moeten doorgegeven worden? Elke week is 

er een luisterfragment voor in de klas beschikbaar met een nieuw lied wat we luisteren en leren.  

 

In de laatste week voor de kerstvakantie zullen we natuurlijk op school samen 

kerst vieren. Voor nu is het nog wel even de vraag hoe dat zal plaatsvinden en 

wat de coronamaatregelen op dat moment toelaten. Hierover houden wij u de 

komende tijd op de hoogte! 

 

 

In verwachting 

We hebben mooi nieuws te melden over juf Marit Haasnoot (B1/2C). Ze is in verwachting van haar 

tweede kindje en is in juni 2022 uitgerekend. We feliciteren de juf en haar man met dit mooie nieuws 

en wensen haar een voorspoedige zwangerschap toe! 
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Leerlingen volgen in hun ontwikkeling 

Op CBS De Burcht volgen we de ontwikkelingen van de leerlingen met behulp van een leerlingvolg-

systeem. Wij gebruiken het programma ParnasSys. De groepen 1 en 2 worden gevolgd met behulp 

van de leerlijnen van ParnasSys. De leerkrachten noteren, gedurende het schooljaar, of de leerdoelen 

die bij leerjaar 1 en leerjaar 2 horen worden behaald door de leerlingen. Deze doelen worden vooraf 

gepland met behulp van de Themaplanner. Een prachtig concept dat we op De Burcht steeds meer 

eigen maken. De lesdoelen staan hierin benoemd, maar ook gelijk welke leerlingen die moeilijk of 

makkelijk vinden. De leerkracht speelt hiermee een actieve rol in het leerproces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de groepen 3 t/m 8 worden de vorderingen van de leerlingen gevolgd door de methodes die we 

hebben voor alle vakken. Daarnaast gebruiken we een methode-onafhankelijk systeem: Cito. In Ne-

derland zijn er voor bijvoorbeeld rekenen verschillende methodes te kiezen. Een school maakt een 

keuze voor een methode die bij zijn populatie past. In ons geval is dit Getal & Ruimte Junior. Stel dat 

alle leerlingen hierop zeer goed scoren, dan zegt dit nog niets over het landelijke resultaat. Daarom 

nemen we 2x per jaar Cito af. In de middenperiode (februari) en aan het eind van het schooljaar 

(juni).  

 Themaplanner groep 1 en 2 
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In groep 8 is dit anders: dan nemen we de eerste Cito af in november en de tweede is de Centrale 

Eindtoets van Cito in april.  

Door Cito af te nemen zien we hoe leerlingen scoren t.o.v. de rest van de Nederlandse leerlingen in 

deze leeftijdscategorie en kunnen we ons hieraan spiegelen. In onderstaand schema staat deze data.  

We zoomen in op het laatste vak, de percentages. Hier zitten ieder jaar verschuivingen in. Het gaat in 

dit geval om 42 leerlingen die niet altijd precies hetzelfde presteren. Dat komt dan ook weer, omdat er 

goed aandacht is voor de onderwijsverschillen door de leerkracht, IB-ers en RT-er. Ook zijn de leer-

lingen steeds in ontwikkeling, veelal geleidelijk, soms met sprongen.  

Wat hier opvalt is dat de rode groep helemaal weg is, dat zijn de leerlingen die meer aandacht nodig 

hebben voor rekenen. Hier is mooie groei ontstaan. De blauwe groep wordt echter steeds minder. Dit 

zien we in deze tabel en dit bespreken we met het Zorgteam en de leerkrachten. Met behulp van de 

extra NPO-gelden gaan we nog meer inspelen op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.  

 

Drie keer per jaar spreekt de Intern Begeleider met de leerkrachten over de klas. Naar aanleiding van 

deze resultaten uiteraard maar natuurlijk is er veel meer waar we rekening mee houden. Onze IB-ers 

zijn: juf Annemiek (groep 1-3), juf Rianne (groep 4-5) en meester Kees (groep 6-8). 
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De Burcht: Christelijke school 

Ook dit jaar is het nog onzeker hoe wij Kerstmis met 

elkaar op school kunnen vieren. Wat zouden wij 

graag de kerstviering in de klas én in de kerk vieren. 

Toch mogen wij ook dit jaar weer vieren dat Jezus is 

geboren. Wat mogen we dankbaar zijn dat wij Hem kennen en dat Hij altijd bij ons is. Wij mogen de echte bood-

schap van Kerstmis niet vergeten: Knoop het even in je oren, Jezus de Koning van ons hart. Is in Bethlehem gebo-

ren, het begin van een nieuwe start.  

Een prachtig kerstlied, waarin we onze Koning en Heer mogen prijzen. Zo aan het einde van het jaar 2021, mo-

gen we zingen over Hem. Hij is het begin van een nieuwe start!  

 

Als afsluiter het mooie refrein van lied 256 uit het liedbundel van Johannes de Heer:  

 

Tel uw zegeningen een voor een, 

tel ze alle en vergeet er geen, 

tel ze alle, noem ze een voor een 

en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.  

 

Wij wensen u en jullie in deze laatste nieuwsbrief  van het jaar een prettige en ge-

zellige kerstvakantie toe!  

Lied van de maand 

Knoop het even in je oren 
 

Knoop het even in je oren 

Jezus de Koning van ons hart 

is in Bethlehem geboren 

het begin van een nieuwe start 

 

halleluja halleluja (4x) 

gloria gloria (4x) 

ere zij God ere zij God (4x) 

 

knoop het even in je oren 

Jezus de Koning van ons hart 

is in Bethlehem geboren 

het begin van een nieuwe start 

 
 

Tekst: Ellen Laninga-van der Veer 

Muziek: Joost Laninga  
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