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Agenda
7 maart: weer naar school!

In de voorjaarsvakantie waren verschillende sporttoernooien zoals
dammen, tafeltennis en voetbal. Op pagina 3 ziet u de prijswinnaars
van CBS De Burcht. Bovenstaande foto ging over het voetbaltoernooi en daar zijn de mannen van groep 7 & 8 derde geworden.

9 maart: Biddag

Rapportgesprekken
9 t/m 11 maart: inschrijven
rapportgesprekken via ISY
15 maart en 17 maart: rapport-

Begin februari zijn wij in de groepen 3-7 gestart met de toetsen van
Cito. Vanuit o.a. deze resultaten kunnen wij ons aanbod beter aanpassen op leerlingniveau en op groepsniveau. De rapportgesprekken

gesprekken

voor de groepen 1-7 vinden plaats op dinsdag 15 en donderdag 17

(19:00-21:00)

maart. Ouders/verzorgers schrijven zich hiervoor in door middel
van een uitnodiging via ISY, deze wordt 9 maart verstuurd.

18 maart: rapporten mee
CBS De Burcht
071-4074467
info@cbsdeburcht.nl
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Tijdens deze 10 minuten wordt met u besproken hoe het gaat met
uw kind en neemt u samen met de leerkracht het rapport door. De
rapporten geven wij op vrijdag 18 maart mee naar huis.

Jarigen in maart: Van harte gefeliciteerd!
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Welkom op school in maart:
Jax van Rijn

(06-03)

B1D

Devon Ouwehand

(16-03)

B1D

Wij wensen jullie

Rens Nutting

(18-03)

D1/2

een hele fijne en

Ruben de Jong

B7b

leerzame tijd toe op
De Burcht!

Juf Ella
Juf Ella heeft begin februari bij directie en bestuur van CBS De Burcht aangegeven te moeten stoppen

met werken. “Ik heb met pijn in m'n ziel besloten om afscheid te nemen van de Burcht. Vanwege covid en de
mantelzorg voor mijn ouders valt de keuze tussen werk en zorg me steeds zwaarder. Hierdoor zal ik na de voorjaarsvakantie niet meer terugkomen op school.”
We vinden het enorm jammer maar begrijpen ook haar keuze. We hebben gezocht naar een passende
oplossing en die hebben we gevonden met behulp van juf Corry van Amerom, juf Lydie Franke en juf
Gerrina Zaalberg. De ouders van groep B6b hebben kennisgemaakt met juf Corry en juf Gerrina op
maandag 21 februari tijdens een informatieavond.
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Schoolsporttoernooien
In de voorjaarsvakantie hebben leerlingen van CBS De Burcht meegedaan aan de volgende sporttoernooien:
1. Zaalvoetbaltoernooi
2. Tafeltennistoernooi
3. Damtoernooi
In alle drie de toernooien zijn er prijzen gehaald, maar het was vooral leuk en gezellig om mee te
doen. Wil je volgende keer ook meedoen? Houdt ISY in de gaten! Meester Rick Berkheij laat hierop
weten welke toernooien georganiseerd worden en hoe je mee kunt doen.

Sara, Nora, Vera en Maren

Martijn, Naomi, Yenthe,

Alfie werd 1e bij het tafel-

zijn 2e geworden bij

Julian en Jayden zijn 3e

tennistoernooi en Levi 3e.

dammen.

geworden bij dammen.
Xavi, Sem Sloos, Sem van der
Nagel, Kyllian, Olivier en Alfie
zijn 3e geworden met zaalvoetbal.

Heel goed gedaan allemaal! We
zijn trots op jullie!
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De Burcht: Kwaliteitsschool

Begin februari zijn de Cito-M-toetsen afgenomen. Dit geeft ons inzicht in de leerresultaten van onze
leerlingen t.o.v. andere leerlingen in Nederland. We lezen dit af met behulp van bovenstaande kengetallen. Hierboven zien we bijvoorbeeld van één groep hoe ze gescoord hebben met rekenen en dit
koppelen we aan onze ambitie. Het is onze ambitie om voor ieder vakgebied een groepsgemiddelde te
scoren die blauw is. Voor deze groep is dit groen. We bekijken dit op elk vakgebied en voor elke
groep. De IB-ers (Annemiek Zwaan, Rianne Doop en Kees Hoogendijk) bespreken de voortgang met
de leerkrachten en gaan samen op zoek naar de groeimogelijkheden voor de leerlingen. Ook tijdens
de rapportgesprekken van deze maand zullen deze gegevens doorgenomen worden. We maken dan
plannen voor de komende maanden tot aan de zomervakantie.

De leerkrachten geven les op 3 niveaus, de klas wordt ingedeeld in 3 instructiegroepen: (1) extra uitleg, (2) reguliere uitleg, (3) verkorte uitleg gevolgd door verdieping. Wij zullen daarbij veel gebruik
maken van onze Linkerpagina i.c.m. de instructietafel of kleine kring. Onze Linkerpagina is het linkerdeel van de groepsmap van de leerkracht. Rechts staat de weekplanning, links staat welke leerlingen extra hulp of extra uitdaging nodig hebben. Die extra tijd die leerlingen krijgen is in te zetten
d.m.v. een kleine kring (bij de kleuters) of de instructietafel (vanaf groep 3).
Zo helpen we de leerlingen steeds een stap vooruit te maken.

Rapportgesprekken
De rapportgesprekken vinden plaats op 15 en 17 maart. Er wordt 10 minuten per gesprek ingepland.
Op vrijdag 18 maart geven wij de rapporten mee. Ouders/verzorgers kunnen zich inschrijven d.m.v.
een uitnodiging via ISY.
Het intekenen staat open tussen woensdag 9 maart 09:00 uur
en vrijdag 11 maart 12:00 uur. Wilt u tijdig inschrijven?
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Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie

24-10-2022

28-10-2022

Kerstvakantie

26-12-2022

06-01-2023

Voorjaarsvakantie

27-02-2023

03-03-2023

Goede Vrijdag & Pasen

07-04-2023

10-04-2023

Meivakantie

24-04-2023

05-05-2023

Hemelvaart

18-05-2023

19-05-2023

Pinksteren

29-05-2023

Zomervakantie

10-07-2023

18-08-2023

Opening nieuw thema kleuters: dieren
Na de vakantie zijn de kleuters aan de slag gegaan met een nieuw
thema. In alle groepen is de kinderen gevraagd wat ze graag willen
leren over het thema: ‘dieren’.
Op de Broekweg willen de kinderen graag veel te weten komen
over wilde dieren en waar kan dat beter dan in een dierentuin. Nu
zit een bezoekje met alle kleuters aan een echte dierentuin er helaas niet in en daarom maken alle kleutergroepen op de Broekweg die de komende tijd zelf in de klas!
De leerlingen uit groep D1/2 in het Duyfrak willen graag van alles leren of dino’s. Hierbij kunt u denken aan het inrichten van een museum, het opgraven van dinobotten, enz.
Beide thema’s zijn feestelijk geopend door een leuk toneelstukje. Op de Broekweg heeft juf Monica
van alles verteld over haar bezoek aan de dierentuin en in het Duyfrak kwam er een (voor sommige
welbekende) archeoloog langs met een heus dino-ei waar groep D1/2 de komende tijd voor zal zor-

gen.
De komende tijd mogen de kinderen materialen meenemen die passen bij ons thema (naar de dierentuin of over dino’s). Helpt u ons met het verzamelen van materialen? Dan komt ons thema pas echt
tot leven.
Vriendelijke groet,
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Alle kleuters en kleuterleerkrachten van CBS De Burcht

De Burcht: Christelijke school
Lied van de maand
Lied van de 10 woorden
op de wijs van
‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’

Ken je Gods gebod, woorden een tot tien?
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien!
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij.
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij!
Een, dat is de Heer, niemand is als God.
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot.
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer.
Dien geen and’re goden, dan God de Heer.
Drie, dat is de naam van de hoge God.
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot.
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer.
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer.
Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw.
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet.
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.
Zeven is Gods woord, ja probeer het maar:
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar.
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is.
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.

Ontstaan van de Tien Geboden
Volgens de Bijbel zelf kreeg Mozes de Tien
Geboden van God, op twee stenen tafelen
(platen), nadat hij in opdracht van God de
berg Horeb (specifiek de Sinaï) was opgeklommen. Dit gebeurde in de derde maand

na de terugkeer van het joodse volk uit de
ballingschap in Egypte. Hierover valt in Exodus hoofdstuk 24 vers 12 (vertaling NBV) dit
te lezen:
“De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe,
de berg op en wacht daar; dan zal ik je de stenen
platen geven waarop ik de wetten en geboden heb

Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart.
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart.
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft.
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft!

geschreven om het volk te onderrichten’. Samen
met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van
God op.”

Biddag 2022
Woensdag 9 maart is het Biddag. Om 09.00 gaan groep 1-4 naar de kerk en om 10.00 start de dienst
voor groep 5-8. Ds. Ed Buitendijk zal ons begeleiden. Het thema is Blijven bidden. We volgen de biddagmap 2022 met de daarbij horende Bijbeltekst Daniël 6:1-29.
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De Burcht: Christelijke school

School– en gezinsdienst
Op 13 februari was de school– en gezinsdienst. De samenwerking tussen de Gereformeerde Kerk, De Hervormde Kerk en
de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt verliep voorspoedig. In
iedere dienst waren leerlingen en leerkrachten aanwezig en

gezamenlijk dachten we na over het thema ‘worden wat je wil’. Ook thuis was het goed te volgen en
hiervan hebben we een kleine impressie gemaakt:
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