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Op de Burcht vonden De Nationale Voorleesdagen plaats op 19
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januari t/m 28 januari. Deze jaarlijks terugkerende campagne heeft
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13

als doel om voorlezen aan jonge kinderen te stimuleren. Voorlezen
heeft verschillende voordelen, waaronder het positieve effect op de

Agenda
Begin februari: start Cito 3-7
13 februari: themadienst
28 februari: voorjaarsvakantie

woordenschat, spelling en tekstbegrip. Elk kind is gebaat bij het horen van mooie verhalen. Niet alleen voor de eigen

(taal)ontwikkeling, maar ook voor de gezellige momenten en de
herinneringen die worden gemaakt tijdens het voorlezen.
Genoeg redenen waarom onze school De Nationale Voorleesdagen
niet ongemerkt voorbij laat gaan! Vanwege de huidige maatregelen
konden er helaas geen ouders of grootouders voorlezen in de klas.

7 maart: weer naar school

Toch werd hier een mooie oplossing voor gevonden: een oproep op
ISY om een filmpje op te sturen, waarin een verhaal of prentenboek wordt voorgelezen. We hebben ontzettend leuke filmpjes ont-

vangen, waarin de prachtigste verhalen werden voorgelezen door
opa’s, oma’s en ouders.
Bedankt voorlezers! Zo voelde het toch een beetje als vanouds.
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Jarigen februari: Van harte gefeliciteerd!
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B1D
B7B
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B1D
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Rosanne Jansen v. Rosendaal
Sven van der Plas
Jesse Kleen
Kate Keetman
Mila de Mooij
Lennard Star
Bibi Scholten
Fáyenn Durier
Lieve Hoek
Floortje Wassink
Rens Mulder
Patricija Dekkers
Sophie Disseveld
Evi Kuijt
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D8B
B3A
B3B
B6A
D1
B2A
D7A
B1B
D1
B5B
B1D
B5A
B7B
D8B

Evi Glasbergen
Roseanne van Paridon
Mike van Söhnsten
Menno Knetsch
Luca Sluijs
Rowan van den Eijkel
Noa Russchenberg
Senn Binnendijk
Vince Lubbe
Emma van der Nagel
Hans Haasnoot
Isabel Disseveld
Thom van der Bent
Suze Vink

Welkom op school
Groep B1D:

Mila de Mooij (05-02-2018)
Fáyenn Durier (08-02-2018)
Hans Haasnoot (27-02-2018)
Wij wensen jullie

Groep D1/2:

Rens Mulder (14-02-2018)

een hele fijne en

Vince Lubbe (24-02-2018)

leerzame tijd toe op
De Burcht!

In januari hebben wij ook een nieuwe leerling mogen verwelkomen in groep B7B; Levi van Duijn. Hij is verhuisd van Katwijk naar Valkenburg. Welkom Levi, wij wensen je veel plezier en een leerzame tijd toe op De Burcht.
Soms kan het voorkomen dat er onverhoopt een verjaardag doorheen glipt. In de vorige nieuwsbrief
werd Sven van Gils (B6B) niet genoemd, terwijl hij toch echt op 6 januari jarig is. Sorry Sven, alsnog
van harte gefeliciteerd en wij hopen dat je een mooie dag hebt gehad!

Nieuwe leerlingen (broertje of zusje)
Nieuwe leerlingen op De Burcht schrijven we graag in voor ze 2 jaar
worden. Op deze manier kunnen we een goede inschatting maken

van het aantal klassen en leerkrachten die we nodig hebben.
Momenteel hebben we 18 groepen op De Burcht en ruim 400 leerlingen.
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Oproep!
Wanneer uw kind zindelijk is kan er weleens een ongelukje gebeuren.
Het is dan ook erg fijn als uw kind zelf een setje verschoning in de
schooltas heeft zitten. Mocht uw kind niets bij zich hebben, dan hebben
wij op school verschoning liggen in verschillende maten. Helaas krijgen
we de verschoning niet altijd terug, waardoor onze voorraad steeds beperkter wordt. Om deze weer wat aan te vullen, willen wij u vragen of u
thuis joggingbroekjes in maat 122 t/m 140 heeft liggen die de school

mag hebben. Verder maakt u ons ook heel blij met (plastic/stoffen) tassen. De voorraad tassen gaat
namelijk erg hard op school, o.a. door het meegeven van quarantaine pakketjes. Kunt u ons helpen?
U kunt de broekjes en tasjes meegeven aan uw kind, dan komt het goed terecht. Alvast bedankt!

Van de ouderraad
Elk jaar vraagt de ouderraad van C.B.S. De Burcht aan de ouders een financiële bijdrage om zaken te
kunnen bekostigen waarvoor het ministerie geen vergoedingen geeft. Te denken valt hierbij aan: Sinterklaasfeest, paasmaaltijd, kerst, spelletjesmiddag, afscheid groep 8, excursies enz. Als er aan het eind
van het jaar nog wat geld over is, wordt dit door het team besteed aan activiteiten of materialen waar
op dat moment behoefte aan is. Samengevat gaat het eigenlijk altijd om dingen, die het in en om de
school leuk maken. Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de oudergelden.
Indien u 1 kind op school heeft vragen we € 22,00 van u. Voor 2 kinderen: € 35,00 en voor 3 of meer
kinderen € 45,00.
Het bedrag kunt u storten op rekening: NL 19 RABO 033.68.48.315 ten name van Vereniging voor
Christelijk Onderwijs te Valkenburg (Rabobank Katwijk). Wilt u bij opmerkingen a.u.b. naam van
uw kind en groep vermelden anders is in sommige gevallen haast niet uit te zoeken van wie een overboeking afkomstig is.
Met vriendelijke groet,

De ouderraad van C.B.S. De Burcht
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De Nationale Voorleesdagen
Van woensdag 19 januari 2022 t/m 28 januari 2022 vonden De
Nationale Voorleesdagen op onze school plaats. Van lezen kunnen wij op De Burcht immers geen genoeg krijgen.
Dit jaar helaas weer zonder ouders of grootouders in de school,
maar wel met filmpjes waarin zij ons voorlazen uit de mooiste
boeken. Wat hebben wij genoten van de spannende, ontroerende
en mooie verhalen.
In de midden- en bovenbouw hebben wij in de klas met elkaar veel voor kunnen lezen.
In de onderbouw werd er o.a. voorgelezen uit het prentenboek: ’Het eiland van Olifant’. Dit prentenboek staat in de top 10 van prentenboeken 2022.
Een korte samenvatting van het boek:
Hij roept om hulp, en kijk, daar komt Muis al aanvaren. Olifant mag bij hem instappen, maar het bootje is veel te
klein en breekt. Ook Hond en Krokodil kunnen de schipbreukelingen niet redden. Dus blijven ze allemaal op het
eiland. Het wordt er heel gezellig…Een feest van een boek over gastvrijheid en samenzijn.

In tijden van corona een heel welkome boodschap, omdat we toch veel gezelligheid en samenzijn
moeten missen.
Op pagina 13 van deze nieuwsbrief vindt u de poster ‘Alles over voorlezen’. U kunt hier nog eens lezen wat het belang van voorlezen is.
Met vriendelijke groet,

De commissie van De Nationale Voorleesdagen
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De Burcht: Kwaliteitsschool
Schooladvies
Advies opstellen
In januari ontvangen leerlingen van groep 8 het schooladvies t.b.v. de middelbare school. De volgende soorten vervolgonderwijs zijn mogelijk na de basisschool:
VWO

HAVO

VMBO-T
(mavo)

VMBO-GL

VMBO-KB

VMBO-BB

Praktijkonderwijs

Dit schooladvies wordt opgesteld door de leerkrachten van groep 8, de directie en de Internbegeleider van groep 6,7 en 8. Het advies wordt opgebouwd met behulp van de volgende gegevens:
•

Resultaten voor de vakken rekenen, taal, spelling en lezen.

•

Resultaten voor de vakken waar thuis voor geleerd is, zoals geschiedenis.

•

Huiswerkhouding.

•

Houding in de klas zoals betrokkenheid en inzet.

•

Cito gegevens van groep 6, 7 en 8.

Met behulp van het advies kunnen ouders samen met hun kind een school uitzoeken die hierbij past.
Het is mogelijk dat het een dubbel advies wordt, bijvoorbeeld HAVO/VWO. Diverse middelbare
scholen beginnen het 1e jaar, de brugklas, met een klas waarin beide niveaus worden aangeboden.
Middelbare scholen houden in deze tijd (online) open-dagen. De groepen 8 hebben ook een bezoek
gebracht aan 2 middelbare scholen. Verder begeleiden de leerkrachten de leerlingen en hun ouders
zoveel mogelijk bij het maken van hun keuze. De leerkrachten staan open voor vragen en denken
mee waar nodig.
In april maken de leerlingen in groep 8 de Cito-Eindtoets. Deze toets heeft gemiddeld meer vragen
dan de tussentijdse Cito-toetsen en wordt afgenomen in 3 dagen. Als de uitkomst van de Eindtoets
hoger is dan het uitgebrachte schooladvies, is het mogelijk dat het schooladvies nog aangepast wordt.
Op school zullen de leerkrachten van groep 8 samen met directie de resultaten van de Eindtoets vergelijken met het uitgebrachte advies heroverwegen. In sommige gevallen wordt het dan aangepast.
Op CBS De Burcht kiezen we ervoor een advies uit te brengen waarvan wij verwachten dat
de leerling dit zeker kan halen.
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Rapportage
Ieder jaar ontvangt de school een rapportage over onze leerlingen. Hieruit kunnen we opmaken of ons
advies goed en betrouwbaar is, of dat we andere kaders moeten gebruiken. Voor zowel leerlingen, basisscholen als de scholen in het voortgezet onderwijs is een goede aansluiting tussen het primair en het
voortgezet onderwijs van groot belang. Een belangrijke aanwijzing hiervoor is hoeveel oud-leerlingen
in het derde leerjaar een opleiding volgen die overeenkomt met het basisschooladvies. Ook is relevant
hoe vaak oud-leerlingen terechtkomen op een niveau in het voortgezet onderwijs dat onder of boven
het basisschooladvies ligt. De volgende figuur laat zien welk percentage oud-leerlingen dat in het
voortgezet onderwijs boven, op of onder het basisschooladvies zit. In dit geval na 3 jaar, dus van de

leerlingen die in schooljaar 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 van school zijn gegaan.

77% van onze oud-leerlingen zit na 3 jaar op het niveau passend bij het advies en 19% zit hierboven.
Dit beeld is voor ons bekend en reden om het opgestelde advies op een gelijke wijze te blijven benaderen. Zoals aangegeven ontvangen wij ieder jaar een rapportage waarin een terugblik zit. Dan evalueren wij de data en bespreken of er aanpassingen nodig zijn.

Met een stevige basis de toekomst in
Het figuur op de volgende pagina laat het studiesucces van oud-leerlingen zien in de gestarte opleiding
in het voortgezet onderwijs. De uitstroomjaren 2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014 worden hierin
meegenomen. Dit is wat verder terug in de tijd en dat komt omdat het VWO een 6-jarige opleiding is,
waardoor je minimaal 6 jaar moet wachten voordat deze cijfers bekend zijn. De figuur toont het percentage oud-leerlingen dat de gestarte opleiding zonder vertraging met een diploma heeft afgerond.
Daarnaast laat de figuur zien welk deel van de leerlingen nog geen diploma heeft behaald maar wel
nog bezig is met de opleiding en welk deel de gestarte opleiding zonder diploma afgebroken heeft.
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Dit beeld geeft aan dat onze oud-leerlingen het gemiddeld genomen goed doen op de middelbare

school, waarbij wij durven zeggen dat we ze met een stevige basis de toekomst in sturen. Het is niet
altijd even gemakkelijk, want we geven aardig wat huiswerk mee en verlangen minimaal voldoendes
voor leertoetsen, anders moet het opnieuw gemaakt worden. Dit lijkt soms wat streng of veel, maar
heeft een duidelijk doel. De terugkoppeling, die wij krijgen van leerlingen die zo af en toe langskomen, is dat ze goed zijn voorbereid op de middelbare school en daar zijn we blij mee.

Afname Cito groep 3 t/m 7
Begin februari starten wij met het afnemen van Cito in de groepen 3-7. Vanwege het hoge aantal ziekmeldingen en de geldende quarantaineregels voor het onderwijspersoneel kan het wat langer duren

om alle kinderen te toetsen. We verwachten de uitslagen met u te kunnen bespreken tijdens de oudergesprekken op dinsdag 15 maart en donderdag 17 maart.
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Nieuwe maatregelen
De regels voor leerlingen zijn sinds vorige week versoepeld.
Leerlingen van basisscholen, middelbare scholen en scholen
voor speciaal (voortgezet) onderwijs hoeven vanaf woensdag 26 januari niet meer standaard in quarantaine als zij in
contact zijn geweest met iemand die positief is getest op het
coronavirus. Voor personen boven de 17 jaar gelden deze
versoepelingen niet. Het leerkrachtenteam houdt zich aan de quarantaineregels zoals eerder beschre-

ven. Dit maakt het vooralsnog niet eenvoudig de vervangingen rond te krijgen, maar het is nog steeds
gelukt. Blijft u rekening houden met de mogelijkheid dat uw kind(eren) thuis moeten blijven, omdat
de vervanging niet meer te regelen is.
De volgende regels blijven van kracht in het primair en voortgezet onderwijs:
•

Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Als de test positief
is, gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven thuis. Met een negatieve zelftest mag je naar school,
maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.

•

Voor onderwijspersoneel gelden de quarantaineregels voor volwassenen. Zij hoeven niet in quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten hebben, of meer dan 1
week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben. Als ze wel wat klachten hebben, maar een negatieve zelftest, kunnen zij eveneens naar school komen.

•

Scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.

•

Leerlingen vanaf groep 6 op de basisschool tot en met alle klassen op de middelbare school dragen mondkapjes in de gang, net als het onderwijspersoneel.

•

Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs, alle leerlingen van het voortgezet onderwijs en al het onderwijspersoneel in de scholen geldt: twee keer per week thuis
een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test
positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGDteststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school.

•

Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), er wordt gezorgd voor goede ventila-

tie, ouders komen niet het schoolgebouw in en vergaderingen zijn online.
De lokale GGD kan altijd aanvullende adviezen geven aan een school, bijvoorbeeld over quarantaine bij een grote
uitbraak van het coronavirus.
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Wisseling gymtijden
Halverwege het jaar wisselen de gymtijden van de groepen 4 t/m 8. Het nieuwe rooster gaat in op
maandag 7 februari. De groepen 6 starten een kwartier eerder en zijn nu van dag gewisseld. Wilt u
hier rekening mee houden? Het gymrooster van de onderbouw wijzigt niet.

Gymrooster juf Gerie van Vliet
Maandag

juf Anne Hoek

Donderdag

Vrijdag

Maandag & donderdag

08.30 - 09.15

Groep B6b

08.30 - 09.15

Groep B6a 08.45 - 09.30 Groep D7

08.45 - 09.30

Groep D4

09.15 - 10.00

Groep B4b

09.15 - 10.00

Groep B4a 09.30 - 10.15 Groep B6b

09.30 - 10.15

Groep B3a

10.00 - 10.45

Groep B4a

10.00 - 10.45

Groep B4b 10.15 - 11.00 Groep B7

10.15 - 11.00

Groep B3b

10.45 - 11.30

Groep B5b

10.45 - 11.30

Groep B5a 11.00 - 11.45 Groep B6a

11.30 - 12.00

Groep B1/2a

11.30 - 12.15

Groep B5a

11.30 - 12.15

Groep B5b

12.00 - 12.30

Groep B1/2b

12.45 - 13.30

Groep D7

12.15 - 13.00

Groep B7

13.00 - 13.30

Groep B1/2c

13.30 - 14.15

Groep D8b

13.30 - 14.15

Groep D8a

14.00 - 14.30

Groep D1/2

14.15 - 15.00

Groep D8a

14.15 - 15.00

Groep D8b

14.30 - 15.00

Groep D3

De dikgedrukte klassen
beginnen eerder.

Verlof
Juf Brigitte mag vanaf 8 februari gaan genieten van haar zwangerschapsverlof.
Zij staat vanwege haar zwangerschap niet meer voor de klas, maar heeft de afgelopen tijd andere werkzaamheden verricht binnen de school.
Vrijdag 4 februari is haar laatste werkdag. Wij wensen haar alvast een heel fijn
verlof toe!

Geboren
Op 31 december 2021 zijn Boaz (D4) en zijn broertje Milas trotse grote broer geworden van Zion River de Lima. Ook ontvingen wij het mooie geboortekaartje van Maja, het zusje van Soof (B1/2A) en
Noor Hendriks. Geboren op 7 januari 2022. Wij feliciteren beide gezinnen met de prachtige gezinsuitbreiding en wensen hen al het geluk toe!
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Zendingsdoel MAF
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Zoals u weet is ons goede doel tot en met februari van dit schooljaar: sparen
voor MAF. De voorlopige opbrengst hiervan is €530,30.
Een prachtig bedrag waarmee MAF heel veel brandstof voor de vliegtuigen kan
kopen, zodat er weer vele kilometers gemaakt kunnen worden om mensen te helpen.

Uw kind mag samen met u nog even doorsparen voor MAF. Dit kan door hiervoor geld mee te brengen naar school.
We houden per groep d.m.v. een (papieren) brandstofmeter de telling bij.
U kunt ook gebruik maken van de QR-code van school als u dat liever doet. Wij zorgen dan dat dit
bedrag naar MAF wordt overgemaakt.
We hopen dat u/jullie allemaal weer door zullen gaan met sparen.
Over een aantal weken laat MAF zien wat er met het door ons gespaarde geld allemaal mogelijk is.

Hartelijk dank alvast, namens MAF, voor uw en jullie hulp!
De Goede Doelen Commissie.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?
id=YSjeBEIGS2OL0Co3_nKSpA&qsl_reqcnt=1
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De Burcht: Christelijke school
Lied van de maand
Psalm 8 vers 4
Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,

ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.

Heb je weleens een wereldbol gezien? Wat enorm veel
landen heb je op de wereld hè! God ziet al deze mensen,
Hij kent iedereen. Wat is God groot en machtig!
God heeft niet alleen de wereld geschapen maar ook het heelal. David heeft deze psalm geschreven. Misschien zag
hij wel tijdens het schrijven de duizenden sterren. Als je kijk naar de natuur zie je hoe groot en machtig God is.
Wat een wonder hè, dat God ons uitgekozen heeft om lief te hebben, dat wij voor Hem mogen leven en voor Zijn
schepping mogen zorgen. Laten wij dat ook doen met z’n allen: zorgen voor de schepping. Ook zo kunnen we God
loven!

School en Kerkdienst 13 februari
Op zondag 13 februari vindt de school en kerkdienst plaats. Dit jaar ook weer in 3 kerken: De Gereformeerde Kerk (De Goede Herder), de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (De Lichtbron) en de Her-

vormde kerk op het Castellumplein. Het thema is: ‘Worden wat je wil’. Binnenkort ontvangt u meer
informatie over deze dienst. Vanwege de geldende maatregelen kunnen we helaas geen open uitnodiging sturen, dus zullen wij hier een andere invulling aan geven.
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