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Agenda
15 april: Goede Vrijdag
17 april: Eerste Paasdag
18 april: Tweede Paasdag
20 april: Koningsspelen 1-3
Locatie Broekweg

20 april: Koningsspelen 1-3
Locatie Duyfrak

De groepen 1 en 2 hadden op vrijdag 1 april juffenfeest. Wat hebben
we een fantastisch feest gehad vandaag! De dag begon met een witte
wereld. Wat een mooi cadeautje! We hebben gedanst, polonaise gelopen door de hele school, lekker gegeten en gezongen. Als verrassing kwamen de experts van Exotus Serpenti langs met reptielen. We
hebben een skink, baardagaam, schildpad en koningspython mogen
aaien en zelfs vast mogen houden. Dat was erg gaaf! Daarna was het
tijd voor pannenkoeken! We hebben er heerlijk van gesmuld!

Verkeersexamen
De groepen 7 hebben meegedaan aan het praktische verkeersexamen
in Katwijk. Op een vastgestelde route moet je voldoen aan verschil-

22 april: Koningsspelen 4-8
Groepen 5-8 continurooster

25 april: Start meivakantie

lende vaardigheden om te laten zien dat je dit
examen kunt halen. Bijna iedereen heeft het
gehaald. Is het niet gelukt, dan kun je dit in
groep 8 herkansen.

27 april: Koningsdag
1
071-4074467 info@cbsdeburcht.nl

Jarigen in april: Van harte gefeliciteerd!
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Welkom op school in april:
Bo Hooijmans

(10-04)

B1D

Revah Hoogendoorn

(18-04)

B1D

Roos Bronkhorst

(19-04)

D1/2

Rosa Kuijt

(25-04)

D1/2

Bobbi Karremans

(29-04)

B1D

Wat fijn dat we jullie deze maand mogen verwelkomen. Alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en wij wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd toe op De Burcht!

Tijdelijk op school
Eind maart hebben 3 kinderen uit Oekraïne een week meegedaan in groep B6a van juf Petra. Vanaf
april krijgen zij les in een speciale taalklas waar ze hun eigen taal kunnen spreken, kunnen leren en
kunnen praten over hun ervaringen. Tot die tijd was het voor hen ook heel fijn om in Valkenburg wat
bekend te worden, dat kan natuurlijk heel goed als je bij leeftijdsgenoten in de klas zit. Via Googletranslate kon er prima gecommuniceerd worden en de juf had veel opdrachten en spelletjes waar de
kinderen bij mee konden doen. Het was een leuke, leerzame week voor de Oekraïense kinderen als
ook de kinderen van groep B6a.
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De Burcht: Kwaliteitsschool
Sinds dit schooljaar krijgen de leerlingen van groep 6-7-8 techniekles van meester Jeroen. De afgelopen periode kwam hier niet veel van i.v.m. invallen e.d.
maar nu de rust lijkt teruggekeerd kunnen de technieklessen ook weer opgepakt worden. De groepen 8 hebben geleerd wat er allemaal nodig is om een
boom te kunnen planten. Er zijn 4 ‘parasolbomen’ geplaatst op locatie Duyfrak
die voor schaduw zullen zorgen als ze eenmaal blad krijgen. Leerlingen van
groep 8, goed gedaan!

Schoolspullen voor Oekraïne
In de week van maandag 14 maart t/m vrijdag 18 maart hebben we
schoolspullen verzameld voor Oekraïense leerlingen. We hopen de vele jonge kinderen die gevlucht zijn uit hun vertrouwde omgeving snel
weer de mogelijkheid tot onderwijs te geven in Polen, hierdoor zijn
veel spullen nodig want er is niets!
Veel voorkomende schoolspulletjes zoals, potloden, een gum, een schrift, een
rugzak, een etui hebben we verzameld. De schoolspullen zijn met vele andere

hulpgoederen naar Polen gebracht m.b.v. FM Group.
Er zijn veel mooie initiatieven in onze regio, maar wij denken met dit initiatief
goed aan te sluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen en die van gevluchte kinderen. De 18 groepen van De Burcht hebben 38 dozen kunnen vullen!
We maken ze vast en zeker erg blij met de schoolspullen!

Afscheid juf Tamara, leraarondersteuner
“Het is geen doei of dag maar tot ziens met een grote glimlach”
Na twee geweldige jaren werken bij De Burcht ga ik de eind maart school verlaten. Er wacht een nieuwe uitdaging op mij bij het Pieter Groen in Katwijk. Met veel plezier heb ik gelezen, gerekend en het
Levelwerk met de kinderen gedaan. Ook ontelbaar veel Avi en DMT toetsen hoorde bij mijn werk. Ik
heb de school en kinderen best goed leren kennen en kom maar tot één conclusie: wat een fijne school
met fijne collega’s en leuke kinderen.
Ik ga iedereen enorm missen.
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Groetjes van juf Tamara Rovers

Thuisquarantaine
Het komt nog steeds voor dat leerlingen thuis in quarantaine moeten. We proberen dan in 1 a 2 dagen
een thuiswerkpakket te leveren. De leerkracht neemt contact op met de leerling en ouders om te bespreken welk werk thuis mogelijk is. Ben je er ziek van, dan
kun je geen thuiswerk maken. Moet je verplicht 5 dagen
thuisblijven en kun je digitaal aansluiten dan zorgen we
voor een thuiswerkpakket en doe je zoveel mogelijk mee
met de klas. In de laagste groepen wordt een thuiswerkpakketje gedeeld in overleg tussen de leerkracht en de ouders.

Verlof
Juf Marit mag vanaf 12 april gaan genieten van haar welverdiende zwangerschapsverlof. Zij staat vanwege haar zwangerschap niet meer voor de klas, maar heeft de komende tijd nog genoeg andere werkzaamheden binnen de school. Wij wensen haar alvast een heel fijn verlof toe!

Gruitdag
Op woensdag is het gruitdag op onze school. Op deze dag zien we dat veel kinderen groente en/of
fruit meenemen naar school. Heel fijn! Uiteraard mag dit ook op andere dagen meegenomen worden.
In de lunchtrommels zien we echter ook dat er steeds vaker snoep wordt meegenomen. Dit is niet de
bedoeling en we willen u vragen om de lunchtrommel te vullen met
brood en eventueel iets van groente of fruit. Wilt u er bij het vullen
van de lunchtrommel rekening mee houden dat uw kind het op kan
eten binnen de lunchtijd? Wij vragen graag uw aandacht voor gezonde
voeding, zowel tijdens de kleine pauze als de lunchpauze. School is
immers dé plek om kinderen bewust te maken van gezond voedsel.
Het draagt ook nog eens bij aan betere schoolprestaties, minder
schooluitval en een gezondere leefstijl.

Humor met een knipoog
Juf zegt: “O jee, ik ben mijn brooddoos vergeten”.
Zegt de leerling welgemeend: “Dat geeft toch niet, moet je even je moeder bellen juf”.
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Schoolreis Duinrell en Efteling
Het schoolreisje voor de groepen 3 t/m 7 staat geboekt op dinsdag 17 mei. De groepen 3-6 gaan naar
Duinrell en de groepen 7 gaan, zoals eigenlijk altijd, naar de Efteling. Binnenkort volgt de benodigde
informatie via ISY. Het schoolreisje voor de groepen 3-7 stond op de planning voor dinsdag 19 april,
echter was het niet meer mogelijk dit te boeken.
Het schoolreisje van de kleuters staat eind dit schooljaar gepland en de leerkrachten van de groepen 8
zijn ook druk bezig met de voorbereidingen van het schoolkamp die plaatsvindt van 9 t/m 11 mei
(groep D8a) en van 11 t/m 13 mei (groep D8B).

Avond4daagse ?
De ouderraad en teamleden van CBS De Burcht kunnen er niet achter komen of de Avond4daagse
nog gelopen wordt. De voor ons bekende organisatie is ermee gestopt en vooralsnog blijkt er geen vervanging te zijn. Als er nieuws komt delen we dit z.s.m.

Juf Mirjam Heemskerk
Wellicht heeft u mijn naam al voorbij horen komen bij uw zoon of dochter want sinds kort draai ik

mee met Tamara als onderwijsassistente voor de middenbouw. Wanneer Tamara weggaat zal ik het
op maandag en dinsdag van haar overnemen dus leek het me goed om mij even kort voor te stellen.
Ik ben Mirjam Heemskerk, 40 jaar, getrouwd met Leo en moeder van Marit (15 jr), Fenne (6 jr) en
Max (4 jr). Met elkaar wonen we in Rijnsburg. In Rijnsburg heb ik ook geruime tijd gewerkt bij de
peuterspeelzaal wat ik altijd vol passie deed. Het begeleiden, motiveren en liefde geven aan kinderen
ligt mij dicht aan het hart dus dat zal in deze functie en bij uw kinderen zeker niet anders zijn.
Ik hoop u graag te leren kennen op school of onderweg!
Vriendelijke groet,
Mirjam Heemskerk
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Boekendoos
In de groepen 5 zijn de kinderen druk bezig geweest met
het maken van een boekendoos. Een boekendoos is een
(versierde) schoenendoos over een boek. In de doos vind je
allemaal spullen die te maken hebben met het verhaal. Ook
hebben de kinderen een samenvatting in de doos gestopt,
zodat je kunt lezen waar het boek over gaat.
De kinderen hebben de dozen ook nog eens prachtig versierd, zodat je aan de buitenkant meteen kunt zien over welk
boek de boekendoos gaat.

Wat zijn de boekendozen mooi geworden. Heel knap gedaan groep 5!

Financiële steun nodig?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit
gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere
sportieve of creatieve les.
Steeds vaker, zeker in Coronatijd, is het financieel niet meer haalbaar om alles wat uw zoon/dochter
doet te bekostigen.
U kunt als ouder zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair. In dit geval; 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.
Met vriendelijke groet,
Esmeralda de Jong
Leerkracht groep 7
Intermediair CBS De Burcht
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De Burcht: Christelijke school
Lied van de maand
Samen op weg naar Pasen
Samen op weg naar Pasen
Samen op weg de toekomst tegemoet
Samen op weg naar Pasen
Samen op weg en weten ‘het komt goed’
Samen op weg naar Pasen
geweldig dat dat kan en dat dat mag
Samen op weg naar Pasen
en delen in Gods liefde elke dag
Stilstaan bij zijn intocht in de stad Jeruzalem
Stilstaan bij Hosanna tot de woorden “kruisig
hem!”
Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en her
verraad
maar weten dat het leven dankzij Hem weer
verder gaat
Refrein
Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft
gedaan
Stilstaan bij het kruis dat je op Golgotha zag
staan
Stilstaan bij zijn leven dat Hij voor de mensen gaf
en stilstaan bij de vrouwen bij het openstaande graf
Refrein
Samen mogen lezen van de weg die Hij moest
gaan
Hoe Hij door zijn liefde zelf de dood wist te
verslaan
Voelen dat Hij meegaat, voelen dat
Hij in ons leeft
Het wonder van het Paasfeest dat ons
weer een toekomst geeft
Refrein
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Samen op weg naar Pasen
De 40-dagen tijd is al geruime tijd begonnen en
halverwege deze maand vieren we Pasen. Het
feest van de opstanding. Het lied van deze
maand is dan ook een Paaslied Tijdens het
paasproject staan we stil bij wie Jezus is voor
ons doormiddel van de ‘Ik ben……..’ verhalen.
We zien in de verhalen en beelden Gods liefde

en genade voor ons. De liefde waarin wij allemaal mogen delen zoals er in het bovenstaande lied beschreven staan. Pasen is feest wat we
mogen vieren, het feest wat ons een hoopvolle
toekomst geeft. Door het lijden, sterven en de
opstanding is de dood niet meer het einde
maar zijn wij op weg naar de eeuwige toekomst. Geweldig dat we samen op weg mogen
en weten ‘het komt goed!’

Paasproject - Jezus gaat ons voor
Begin april zullen wij in alle klassen gaan starten met het Paasproject. Het thema is; Jezus gaat ons
voor. We luisteren op weg naar Pasen naar uitspraken van Jezus die beschreven worden in het evangelie van Johannes. Jezus maakt met een beeld duidelijk wie Hij is. Hij stelt zich aan ons voor: ‘Ik
ben …’ Om dit voor de kinderen begrijpelijk te maken, maken we gebruik van verhalen en een projectverbeelding.
In deze projectverbeelding staat een weg centraal. Een weg in
allerlei omstandigheden van het leven; van diepe dalen, open
velden, onder de brandende zon, in de striemende wind en regen tot in de donkere nacht. We leren dat Jezus altijd met ons

is, op welk deel van de weg we ook zijn. En nog belangrijker;
dat Hij zorgt voor wat wij onderweg nodig hebben. Jezus gaat
ons voor en geeft ons: water, brood, licht, bescherming, een
stevige basis. Hij baant voor ons de weg naar zijn Koninkrijk.
Zo kan Hij zeggen: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’
en ‘Ik ben de opstanding en het leven’.

Paasdienst
Het project sluiten we met alle klassen tegelijk af tijdens de Paasdienst die we zullen houden in de
Hervormde kerk van Valkenburg. Deze vindt plaats op donderdag 14 april. Helaas kunnen er in verband met de ruimte geen ouders bij aanwezig zijn. We hopen op een mooie tijd waarin we met elkaar
toe mogen leven naar het Paasfeest.

Biddag
Op woensdag 9 maart hebben we met el-

kaar biddag gevierd in de kerk. Het thema
was: ‘Blijven bidden’. Ds. Ed Buitendijk
legde uit wat je hiervoor kunt doen en verschillende kinderen van De Burcht hebben
geholpen met voorlezen, bidden en danken.
Het waren twee prachtige diensten, één
voor groep 1-4 en één voor groep 5-8.
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