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Agenda
Wo. 4 mei: Dodenherdenking
Do. 5 mei: Bevrijdingsdag

De groepen 8 zijn na de meivakantie goed gestart, ze zijn namelijk op
kamp. Groep 8a gaat van maandag 9 mei t/m woensdag 11 mei en
groep 8b van woensdag 11 mei t/m vrijdag 13 mei. Het is een heerlijk
zonnige week en er staan veel leuke activiteiten op het programma.
Deze keer is het kamp in Lunteren en we wensen ze veel plezier!

Zo. 8 mei: Moederdag
Ma. 9 mei: weer naar school

10 mei bloemen leggen
Op dinsdag 4 mei vond de Nationale Dodenherdenking plaats. Wij

Di. 10 mei: bloemen leggen
(gr. 3-8)
Di. 17 mei: schoolreis gr. 3 t/m 7
Vr. 20 mei: schriften mee

herdachten door het hele land alle slachtoffers van de Tweede Wereld-

oorlog en van oorlogssituaties en vredesmissies die daarna hebben
plaatsgevonden. 10 mei zullen wij met de groepen 3-8 bloemen leggen
bij het monument naast de Hervormde kerk. Hier ligt een terrein voor
gesneuvelden van de gevechten rond de vliegbasis Valkenburg in de
meidagen van 1940. De kinderen mogen zelf bloemen meenemen naar

Do. 26 mei: Hemelvaartsdag
(vrij) en vr. 27 mei: vrij
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het monument en tevens zullen wij als school op deze dag ook een
mooie krans leggen.

071-4074467 info@cbsdeburcht.nl

Jarigen in mei: Van harte gefeliciteerd!
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B3B
B4B
B5B
B6A
B6B
D7A
B1C
D1
B4A
B4A
B1C
D3
B6A
D8A
B3A
B4B
D7A

Senna van Duijn
Tijmen Varkevisser
Jaimy Guijt
Roselie Moorlag
Julian Blonk
Alex Kort
Wim Gravekamp
Thijs van Maris
Robienne Brandt
Stan de Vries
Zoey Ouwehand
Jace van der Nagel
Nynke van Duijvenvoorde
Martijn Gravekamp
Robine Kort
Jesse de Vries
Dean van der Nagel
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B2C
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D8A
D1
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B3B
D8A
B4B
B5B

Maren Houwaard
Floris van der Liet
Meike Knetsch
Julian Varkevisser
Marilyn Heckman
Benthe Bekker
Noah van Duijn
Lexi Bomhof
Izzy de Mooij
Sarah Rauws
Alfie van der Meij
Eveline Koopman
Anouk Ravensbergen
Jack Hoekstra
Dani Ruigrok
Fabiënne den Haan
Liz van der Nagel

Welkom op school:
Lois van Duijn

(07-05)

Stijn Robbers
Guinevere van Beelen

(13-05)

B1D

Nova Aldemir

(16-05)

B1D

B5B

Fayenne v.d. Plas

(26-05)

B1D

B1D

Suze van Gils

(27-05)

B1D

We wensen alle kinderen een hele fijne, mooie en leerzame tijd toe op De Burcht!

Peuterspeelzaal Het Opstapje
Het Opstapje, gevestigd in onze school op locatie Broekweg, is een VVE peuterspeelzaal en werkt
met verschillende thema’s. Momenteel wordt er gewerkt met het thema boodschappen. Het lokaal is
omgetoverd tot een ware supermarkt. De kinderen kunnen met echte winkelwagentjes boodschappen
doen en ontpoppen zich tot een ware kassamedewerker. Zo leren de kinderen al spelenderwijs nieuwe
woorden. Ook worden de werkjes aangepast aan het thema.
Het Opstapje biedt uw kind een veilige, prettige plek om zich spelenderwijs te kunnen ontwikkelen en
voor te bereiden op de basisschool. Bent u op zoek naar een leuke peuterspeelzaal? Of kent u iemand
met een peuter die nog op zoek is? Het Opstapje heeft nog plek voor nieuwe peuters! Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.bambino-kinderopvang.nl of kunt u bellen naar 0714018431.
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De Burcht: Kwaliteitsschool
Bouwvergaderingen
De bouwvergaderingen zijn inmiddels weer opgestart. Bouwvergaderingen zijn vergaderingen die
onderverdeeld zijn in: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De Intern Begeleiders en leden van
het Management Team leiden deze vergaderingen. Door deze vorm te gebruiken kunnen we als collega’s doelbewust met elkaar spreken over verbeteringen op leerlingniveau waar we zelf aan lesgeven.
Er wordt een nieuw verbeterbord gestart. Een verbeterbord is een leidraad om tot een verbetering van
het onderwijs te komen ten behoeve van de leerlingen. In een periode van 5 vergaderingen wordt gewerkt aan specifieke doelen. Met behulp van successen, doelen, leerkrachtacties en een planning wor-

den deze doelen bereikt. Dit zijn de doelen waaraan gewerkt wordt:
Groep 1/2
Tijdens vrije keuzemomenten in de groepen 0/1/2 ontwikkelen leerlingen hun spelgedrag, dat we
volgen in ParnasSys, in een rijke themahoek.
Groep 3/4/5
Aan het einde van deze periode bieden wij per dag 2 bewegend leren activiteiten aan.
Groep 6/7/8
Aan het eind van deze periode is er een leerling-raad samengesteld en is de coördinator bekend.

(Burgerschap)

Muzieklessen
Op De Burcht willen wij dat alle leerlingen in contact komen met muziekonderwijs. Sinds het afgelopen schooljaar werken wij samen met Valkenburg’s Harmonie. Inmiddels krijgen de groepen 1 t/m 5
om de week 30 minuten muziekles.

Kunstgebouw
De Burcht doet mee met de lesprogramma’s van Kunstgebouw. Met deze complete cultuuronderwijsprogramma’s ontwikkelen leerlingen hun creativiteit en ontdekken iets over zichzelf en de wereld om
hen heen. De programma’s vormen een prima bouwsteen voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Kunstgebouw heeft hard gewerkt aan een kwalitatief digitaal alternatief, aangezien het vanwege de maatregelen niet mogelijk is om een voorstelling te bezoeken. Verschillende groepen kunnen
dit schooljaar online een lesprogramma van Kunstgebouw volgen.
.
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Koningsspelen op De Burcht
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Schoolreis en schoolkamp
De groepen 3 t/m 6 worden om 8:30 uur verwacht in de klas. Zij
lopen gezamenlijk naar de bus op het Castellumplein. Deze vertrekt om 9:15 uur richting Duinrell. Groep D3/4 wordt verwacht
op locatie Broekweg en verzamelt in het speellokaal. Rond 16.30
zal de bus weer arriveren op het Castellumplein.

De groepen 7 gaan op dinsdag 17 mei naar de Efteling. Om 8.15
worden ze verwacht op school (Broekweg) en zullen dan vanaf
het Castellumplein vertrekken naar Kaatsheuvel. Rond 19.15
verwachten we weer terug te zijn.

De groepen 8 gaan de eerste week na de meivakantie op kamp
naar Lunteren: De Wildwal. Hier zullen ze 3 dagen lang allerlei
avonturen beleven, spellen spelen en natuurlijk een Bonte-Avond
houden.

Juf Esmeralda getrouwd
Zaterdag 2 april is juf Esmeralda getrouwd met Eva. Samen

met hun naasten vierden ze die dag hun liefde voor elkaar.
Namens CBS De Burcht, van harte geluk toegewenst!

5

De Burcht: Christelijke school
Lied van de maand
De Heer is mijn Herder
De Heer is mijn Herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
En Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
Op de juiste weg, die ik moet gaan
De Heer is mijn Herder

Al ga ik door een donker dal
Ik hoef niet bang te zijn
Ik weet dat U mij bij zult staan
U bent heel dichtbij
De Heer is mijn Herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
En Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
Op de juiste weg, die ik moet gaan
De Heer is mijn Herder
Want wat mij ook wordt aangedaan
U helpt mij telkens weer
U geeft mij wat ik nodig heb
En nog zo veel meer
Uw goedheid en Uw liefde Heer
Volgen mij altijd
En ik mag heel dichtbij U zijn
Tot in eeuwigheid
De Heer is mijn Herder
Hij is alles wat ik nodig heb
Hij brengt mij tot rust
En Hij geeft nieuwe kracht
Hij leidt mij steeds verder
Op de juiste weg, die ik moet gaan
De Heer is mijn Herder
Marcel en Lydia Zimmer

https://www.youtube.com/watch?
v=xoT3tmyk638
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De Heer is mijn Herder' is een prachtig kinderlied gebaseerd op Psalm 23. Psalm 23 is
een psalm, waarin de dichter spreekt
over JHWH als zijn Herder, die zijn leven
richting geeft, zelfs in moeilijke omstandigheden. In het opschrift wordt de psalm toegeschreven aan koning David, die een herdersjongen was toen hij door Samuel tot koning
werd gezalfd.

Paasdienst
We hebben een prachtige paasdienst met
elkaar kunnen vieren. Voor het eerst in 2 jaar
met ruim 400 leerlingen in de kerk. Dankbaar
kijken we hierop terug.
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