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Agenda

Het was even spannend hoe wij het nieuwe jaar zouden beginnen,

10 januari : studiedag

maar wat fijn dat De Burcht haar deuren weer mocht openen voor

Leerlingen vrij

alle leerlingen! Wij hopen dat u en jullie een fijne (extra lange) vakantie hebben gehad en met elkaar een mooi Kerstmis en Nieuw-

11 januari: weer naar school
21 januari: schriften mee + VOadvies groepen 8
26 januari: start
voorleesochtenden

jaar hebben gevierd.

We zijn ook voorzichtig en willen de maatregelen die helpen tegen
corona samen met u volhouden. Op onze school zijn er voor de
kerstvakantie veel besmettingen geweest onder leerkrachten en leerlingen. We willen de leerlingen natuurlijk het liefst allemaal op
school ontvangen, waarbij ze les krijgen van onze leerkrachten. De
bestaande maatregelen blijven dus van kracht, u kunt deze nog eens

26 januari: informatieavond VO
groepen 8

doorlezen op pagina 4. We zijn blij dat u ons zo goed op de hoogte
houdt over (mogelijke) besmettingen binnen het gezin en willen u

vragen dat te blijven doen.
CBS De Burcht
071-4074467
info@cbsdeburcht.nl
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Het team van De Burcht wenst u en alle leerlingen een heel fijn en
bovenal gezond nieuwjaar toe!

Jarigen januari: Van harte gefeliciteerd!
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D8B
B5A
B2C
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D8B
B1D
B6A
D1

Sem Sloos
Dirk Heemskerk
Nola van Stijn
Thijs Maagdelijn
Eva van Berkel
Thijmen de Jong
Tycho Hendriksen
Frank Star
Amy Joziasse
Ilse van der Leeden
Boas van Vliet
Noah van Huut
Tom Peursum
Kyllian Janssen
Floor Blankert
Jade van Dijk
Bram de Jonge
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B1D
B6A
B1A
B7B
B1D
B6B
B3B
D8A
D8B
B5A
B6A
B4B
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B7B
B1A

Jaivy Imthorn
Saar Braunstahl
Dominique van den Bosch
Feline Roijers
Mika Betgen
Dani van der Meij
Jayden Rodenburg
Fleur Postmus
Luke van Duijvenvoorde
Éowyn de Mooij
Niek Rijsdam
Justin van Duijn
Djyanne van Egmond
Aaron Reedijk
Fabiënne Noort
Lev Bomhof

Welkom op school
In de vorige nieuwsbrief werden de nieuwe leerlingen van januari al even genoemd. Wij heten hen
nogmaals van harte welkom!
Deze week start op locatie Broekweg onze vijfde
kleutergroep: groep B1D. Juf Monica en juf Linda

Wij wensen jullie een hele fijne en
leerzame tijd toe op De Burcht!

staan te popelen om te beginnen! De groep start met
vijf kinderen en hier zullen de komende maanden
steeds meer kinderen instromen. In het Duyfrak
wordt groep D1/2 steeds wat meer gevuld.

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.
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De Burcht: Kwaliteitsschool
Studiedag TLAC 3e bijeenkomst
Op maandag 10 januari startten wij het nieuwe jaar met een studiedag. Het dagprogramma vond voor de leerkrachten online plaats via Microsoft Teams. Het
ochtendprogramma stond geheel in het teken van Teach Like A Champion en in
de middag hebben wij met elkaar vergaderd over o.a. de NPO-gelden.
Met de technieken van Teach Like A Champion leren wij als team hoe we een sterke gedragscultuur
in de klas neerzetten. We leren hoe belangrijk het is om hoge verwachtingen te hebben van de leerlingen en hoe wij een grote mate van betrokkenheid genereren. De 4e bijeenkomst is op woensdag 23
februari (na schooltijd).

TLAC Basis
Een deel van ons team volgt de basiscursus van TLAC: Welk gedrag hebben leerlingen van ons nodig
om zélf gewenst gedrag te laten zien? We leren dit zien aan de hand van hulpvragen die wij vanuit
ons team meenemen. Centraal uitgangspunt: gedrag van kinderen verandert pas als het gedrag van de
leerkracht verandert.
Aan bod komen:
•

basistechnieken voor het opbouwen van een sterke gedragscultuur in de klas.

•

basistechnieken hoge verwachtingen van leerlingen.

•

basistechnieken om leerlingen tijdens de les actief te krijgen en te

houden.
•

Teach-technieken in relatie tot lesmodellen en opbrengstgericht
werken.

TLAC Verdiept
Er zijn een aantal collega’s die de basiscursus van TLAC enige tijd geleden al hebben afgerond. Zij
volgen nu de verdiepingscursus van TLAC. In deze cursus wordt er dieper ingegaan
op het gebruik van de verschillende technieken en het standaardiseren van de werkwijze. Zij leren te reflecteren op de behandelde technieken en proberen deze nog
meer eigen te maken.
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Maatregelen januari 2022
•

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 neusverkoudheid en
hoesten.

•

Wanneer uw kind of een ander gezinslid positief is getest, moet het hele gezin in quarantaine,
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. Deze worden door de leerkracht meegegeven naar huis.
•

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 08.35u gaan de schooldeuren open
en mogen de leerlingen naar binnen naar hun eigen klas.

•

Ouders en verzorgers komen niet in school. Kijkje in de klas pakken we wanneer het mogelijk is
weer op. Een uitzondering kan alleen in overleg met een medewerker van school.

•

Gaat een gezinslid naar de GGD voor een test dan vragen we u of uw kinderen thuisblijven tot
deze uitslag bekend is.

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.

Hoera! Rein is geboren
Hoera! Op 12 december zijn juf Corry en haar man Joost trotse ouders geworden van een prachtige
zoon: Rein. Joep is een trotse grote broer geworden. Van harte gefeliciteerd en veel geluk met elkaar!
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De Burcht: Christelijke school
Lied van de maand
U bent heilig
Opwekking 609
U bent heilig (U bent heilig)
U bent machtig (U bent machtig)

U bent waardig (U bent waardig)
Eer en ontzag (Eer en ontzag)
Ik wil volgen (Ik wil volgen)

Opwekking 609 is een lied waarin wordt om-

Ik wil luisteren (Ik wil luisteren)

schreven wie God is en wat Hij is. Heilig, mach-

Van U houden (Van U houden)

tig, waardig, Koning, Hoogste Heer, Meester,

Iedere dag (Iedere dag)

Messias en zoveel meer. Het is een loflied aan
God. Lof is iets wat we mensen geven die goede

Ik wil zingen (U die Koning bent)
En juichen (En de hoogste Heer)
In aanbidding (U, de machtige)
Mij buigen (Kwam op aarde neer)
U de Heer (Als Immanuël)
Aller Heren ("God zal met ons zijn")

dingen doen, die bijzonder zijn of hebben ge-

daan. God verdient ook deze lof. Groep 7 zingt
dit lied geregeld, vaak in beurtzang: jongens eerst
en daarna de meiden. Prachtig om op deze manier voor God te mogen zingen.

U, mijn God (Als het Lam van God)
Wil ik eren (Zo volmaakt en rein)
Ik wil zingen (U die leven geeft)
En juichen (Mij bevrijding bracht)

In aanbidding (Die voor eeuwig leeft)

Hoera! Op vrijdag 7 januari is Maja geboren. Ma-

ja is het zusje van Soof (B1/2A) en Noor Hen-

Mij buigen (U hebt alle macht)

driks. Wij feliciteren het gezin met dit grote won-

U de Heer (U de Alfa, Omega)

der!

Aller Heren (Eens zal ik U zien)
U, mijn God (U, mijn Meester, Messias)
Wil ik eren (Verlosser en Vriend)
U bent mijn Vredevorst
En ik leef alleen voor U
U bent mijn Vredevorst
En ik leef alleen voor U
Stichting Opwekking
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Geboren
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