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Aanpassingen schoolplein Duyfrak 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

Het schoolplein op locatie Duyfrak krijgt een prettigere indeling. 

Hierdoor is er meer ruimte om te voetballen 

als ook voor de fietskarren van de kleuter-

groepen. Eind van de zomervakantie wordt 

een nieuw speeltoestel geplaatst zodat dit 

schoolplein ook hetzelfde speelplezier geeft 

als op de locatie Broekweg.  

Schoolreis groepen 2  

Donderdag 9 juni gaan wij met alle kinderen uit groep 2 op school-

reis. De reis zal dit jaar gaan naar speeltuin "De Duinrand" in De 

Zilk. Alle groep 2-ers, heel veel plezier toegewenst! 

Afscheid groepen 8 

In de één-na-laatste schoolweek nemen de groepen 8 afscheid. Dit 

doen zij o.a. door een musical op te voeren: Wie steelt de show? Alle 

leerlingen van De Burcht worden uitgenodigd om deze te bekijken in 

de aula van de Broekweg. Donderdag– en vrijdagavond is de af-

scheidsavond van beide groepen 8. We zijn heel benieuwd!  
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Agenda 

Begin juni: Start afname Cito 

Eind (groepen 3-7) 

 

9 juni: schoolreisje groep 2  

 

19 juni: Vaderdag  

 

30 juni: Afscheidsavond  groep 8a 

 

1 juli: Afscheidsavond groep 8b 

 

CBS De Burcht  

071-4074467  

info@cbsdeburcht.nl  
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1 B6A Daan van Leeuwen 
1 D7A Lenthe de Wit 

1 B7B Charike Kruijer 
1 D8A Isabelle Chen 
2 B1C Jesper Roijers 

6  B5B Sophie van Stijn 
6 B3B Hanneke Westeneng 

8 B2C Rosemarijn Heule  
9 D4 Vanity Ravensbergen 

9  B3A Esmee Sinon 
12  D2 Lucy van Delft 
12 D4 Boaz de Lima 

14 B5A Julian Guijt 

Jarigen in juni: Van harte gefeliciteerd! 

15 B1A Revi de Haas 
15  D2 Sofie van Delft 

16 D8A Vera Rauws 
17 B1A Thirze Moerdijk 
17 B6A Giel van Delft 

22 B5B Stijn van Delft 
22 B6B Ivo den Heijer 

23 D1 Bram Braunstahl  
23 B5B Sifra Corsel 

27 B6A Esmee Haasnoot 
27  B6A Rosa-Lynn de Vreugd 
27 B7B Ruben de Jong 

30 B5A  Jane Hoek 

Welkom op school in de maand juni:  

B1D Kai Binnendijk  (02-06)  

B1D Irin Jonker  (06-06) 

B1D Viggo Hendriksen (18-06)  

B1D Nathan Bol  (20-06) 

B1D Lynn van Dijk (21-06) 

 

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

 

  

 Geboren: Amy Verdoes 

Op 31 maart 2022 is Amy Britt Verdoes geboren. Amy is de 

dochter van juf Brigitte en Arjan Verdoes en zusje van Ryan. We 

wensen hen alle goeds toe en zijn onze God dankbaar voor dit 

prachtige geschenk.  
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Menukaart NPO 

Het ministerie van OCW heeft op 10 mei 2021 het Nationaal Programma On-

derwijs gelanceerd. Dankzij deze financiële hulp kan iedere school in Neder-

land werken aan de vertragingen die leerlingen als gevolg van de coronacrisis 

hebben opgelopen. In eerste instantie moest dit binnen 2 jaar maar we mogen deze financiële hulp 

ook over een langere periode spreiden. De volgende interventies hebben we gekozen:  

- klassenspellen t.b.v. sociale interactie 

- aanpassingen schoolplein t.b.v. sociale interactie 

- extra leerkracht 3 dagen (2 schooljaren) 

- onderwijsassistent 3 dagen (4 schooljaren) 

- leraarondersteuner 4 dagen (4 schooljaren) 

- extra inzet van 6 collega’s die 3 uur per week extra komen werken. (sep. 2021 – dec. 2021) 

- extra inzet van 1 collega die 3 uur per week extra komt werken (volledig schooljaar 2021-2022)  

- 90 iPads aangeschaft en aanpassingen netwerk (4 schooljaren) 

- teamcursus Teach Like a Champion 

 

Op De Burcht wordt 2x per jaar een groepsoverzicht met bijbehorend plan gemaakt. Met behulp van 

deze interventies zal de vertraging die is ontstaan zoveel mogelijk ingelopen moeten worden. Waar 

we ook veel aandacht voor hebben is de sociale interactie. De schoolsluiting heeft bij verschillende 

leerlingen indruk gemaakt en bij enkele leerlingen heeft dit voor sociale problemen gezorgd. Het zorg-

team ondersteunt hierin zo goed als mogelijk is.  

 

Uitslag Cito-eindtoets 2022 

De leerlingen van de groepen 8 zijn verplicht mee te doen aan een eindtoets. Tegenwoordig zijn er 

verschillende aanbieders maar kiezen voor de vertrouwde eindtoets van CITO. Dit jaar scoren wij 

wederom 1.6  punt hoger: 536.4 ten opzichte van het landelijk gemiddelde 534.8. Daar zijn wij na-

tuurlijk enorm blij mee en dat hebben de leerlingen van de groepen 8 heel goed gedaan! 
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Technieklessen groep 6-7-8 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Groep 8 helpt mee met de aanpassingen aan het 
schoolplein. Er komt meer ruimte voor de fiets-

karren en het panna-veldje wordt verplaatst. 

Zagen, metselen en zelf een 
step bouwen. Vraag maar 

aan de leerlingen van groep 
6-7-8 hoe dit moet! 
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Verbeterbord onderbouw (0-1-2) 

De afgelopen periode hebben de leerkrachten van groep 0, 1 en 2 gewerkt aan het doel: Tijdens vrije 
keuzemomenten in de groepen 0/1/2 ontwikkelen leerlingen hun spelgedrag, dat we volgen in Par-

nassys, in een rijke themahoek. Binnen de bouwvergaderingen hebben we samen veel ideeën uitge-
wisseld en zijn we hiermee aan de slag gegaan in de klas. Wat ons vooral is opgevallen de afgelopen 

periode:  
- Samen met de leerlingen de hoek inrichten zorgt voor veel betrokkenheid  
- Zelf als leerkracht meespelen zorgt voor veel enthousiasme en diepte in het spel, ook blijven kin-

deren hierdoor beter in de gekozen rol spelen  
- We zien veel doelen terug in de hoeken, zoals in de ijssalon het betalen van een ijsje, duur/duurder, 

gepast betalen, enz.  
- Wij zien dit echt als successen voor ons als leerkrachten, maar ook voor de leerlingen. De kinderen 

leren heel veel in onze themahoek en doen dit ook allemaal op eigen niveau.  
 
Verbeterbord middenbouw (3-4-5) 

Voor het verbeterbord zijn de collega's van de middenbouw aan de slag gegaan met het onderwerp 
bewegend leren. Het doel dat we daarbij voor onszelf hebben gesteld is als volgt: Aan het einde van 

deze periode bieden wij per dag twee bewegend leren activiteiten aan. Verder wilden wij ook onder-
zoeken of, door deze activiteiten aan te bieden, de betrokkenheid van de leerlingen hoger zou zijn bij 

het maken van de lessen. 
Wij kijken terug op een leerzame periode. Het was in het begin zoeken naar goede activiteiten maar 
naarmate we langer met het bord bezig waren konden we steeds meer successen en inspiratie delen en 

zo hebben alle leerkrachten nu een breder aanbod aan activiteiten wat ze in kunnen zetten in de 
groep. Ook de kinderen zijn erg enthousiast over de activiteiten. We merken dan ook zeker een hoge-

re betrokkenheid bij de lessen dus kunnen zeggen dat de doelen zijn behaald! 
 
Verbeterbord bovenbouw (6-7-8) 

Deze periode zijn we aan de slag gegaan met burgerschap en dan specifiek in de bovenbouw. Burger-
schap in het basisonderwijs gaat vooral om onderlinge betrokkenheid, je rol in de maatschappij en 

kennis van de democratische rechtstaat. We hebben gekeken naar wat wij hierin konden betekenen 
voor onze leerlingen. We kwamen tot de conclusie dat we al best veel doen op school, maar miste 

hierin wel de stem van de leerling. Zo kwamen wij er al snel op uit dat we op school een leerlingen-
raad willen oprichten, de LR.  
Waarom een LR? 

Het is belangrijk dat wij als team weten wat er bij de leerlingen speelt. Met de LR geven we de leer-
lingen een stem en willen zo ook hun betrokkenheid vergroten. Ze maken spelenderwijs kennis met 

democratische beginselen en worden zich bewuster van hun eigen verantwoordelijkheid voor allerlei 
schoolzaken. 

De LR bestaat uit 6 leerlingen, uit elke bovenbouwgroep 1 en wordt gecoördineerd door de LR-
coördinator (Meester Peter de Vries). De klassenvertegenwoordiger heeft in de klas 2 adviseurs, sa-
men zijn zij de stem tussen de groep en de LR. Ons doel is dat de LR uiteindelijk op verschillende 

niveaus een actieve rol heeft in de samenleving. We beginnen in de klas, maar uiteindelijk gaat dit 
door in wat is onze rol voor betekenis tot de school, tot de buurt en tot het dorp waar wij wonen.  

 
Wat kunt u dit schooljaar nog van de LR verwachten? 

We houden dit schooljaar in de laatste week voor de vakantie de verkiezingen in groep 5 t/m 7. De 

groepsleerkracht coördineert dit. De leerlingen die gekozen worden, raadsleden, starten in september 
in de leerlingenraad. De leerlingen uit groep 6 t/m 8 leveren zelf de bespreekpunten aan. De raadsle-

den inventariseren de agendapunten vanuit de klas en zetten deze zelf op de agenda van de LR.   
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Groepsverdeling 

Ruim 3 jaar geleden hebben we plannen gemaakt om op beide locaties van CBS De Burcht de volledi-

ge leerlijn (groep 1-8) te willen huisvesten. Hiermee kunnen kinderen naar hun school die het 

dichtst in de buurt is. Een bijkomend voordeel is dat het aantal verkeersbewegingen over de Hoofd-

straat al flink verminderd is en dit willen we zoveel mogelijk doorzetten. Deze wijziging in beleid 

maakt dat we inventief moeten omgaan met de aan ons toebedeelde ruimtes. 

Achtergrondinformatie 

Ruim 3 jaar geleden waren de groepen 1 t/m 5 gehuisvest op locatie Broekweg en de groepen 6 t/m 8 

op locatie Duyfrak. Inmiddels zitten de groepen 1 t/m 7 op locatie Broekweg en de groepen 1 t/m 4, 

één groep 7 en de groepen 8 op locatie Duyfrak. De komende jaren zullen we stapsgewijs toegroeien 

naar de volledige leerlijn op beide locaties. Gezien de beschikbare ruimte (lokalen) kan het zijn dat 

leerlingen uit de hogere groepen (lees groep 7 & 8) op een locatie komen die niet het meest nabij is. 

Deze leerlingen zijn het meest zelfstandig en kunnen zich goed en veilig verplaatsen zoals al jaren ge-

beurt. Bijkomend voordeel is dat ze zo fietservaring opdoen die ze voor hun tocht naar de middelbare 

school nodig hebben.   

Komend schooljaar Broekweg:  

groep 1 t/m7  

Komend schooljaar zullen op locatie 

Broekweg de groepen 1 t/m 7 worden ge-

huisvest. Er zijn 3 combinatiegroepen 1/2, 

er komt één groep 3 en de groepen erboven 

zijn allen dubbel (A en B).   

  

Komend schooljaar Duyfrak: Combinatieklassen blijven bij elkaar, groepen 8 

Op locatie Duyfrak blijven de groepen 8. Verder is er een combinatiegroep 4/5, een combinatiegroep 

2/3 en een 0/1 groep. We vinden het wenselijk dat de huidige groep 3/4 bij elkaar blijft en niet ieder 

jaar moet wisselen van groepssamenstelling. Ze werken goed samen, spe-

len veel met elkaar en zijn aan elkaar gewend. Ditzelfde verwachten we 

van groep 2/3. De combinatieklassen blijven dus bij elkaar. Een combina-

tiegroep hoger dan de kleutergroepen vraagt een andere organisatie. Daar-

om zorgen we dat er voldoende extra ondersteuning blijft.  
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Kampverslag groep 8a 2022  
 

Dag 1  

Vanaf het Castellumplein gingen we met de bus naar onze kamplocatie: De 

Wildwal in Lunteren. Nadat we daar aan waren gekomen mochten we het 

terrein verkennen en was er een speurtocht door het bos! In hoog tempo werd 

deze speurtocht afgelegd en de meeste teams waren binnen 1,5 uur(!) al terug. 

Behalve het groepje van Meester Niels en Juf Chrystal, haha! In de avond 

hebben wij totdat het donker werd Levend Stratego in het bos gespeeld en 

sloten wij de dag af met een Bingo vol gezongen liedjes. Ook hebben wij 

daarna in het donker nog het spel Weerwolven gespeeld.  

 

Dag 2  

We werden door Meester Niels en Mike vroeg wakker gemaakt om ochtendgymnas-

tiek te gaan doen. Na het ontbijt hebben wij allerlei spellen/sporten gedaan op het 

grasveld. In de middag hebben wij in het bos het gave ‘Safarispel’ gespeeld. Je moest 

een Safaripark bouwen en je kon geld verdienen door rare opdrachten uit te voeren 

zoals elkaar als een dier schminken. In de avond was de bonte-avond georganiseerd en 

sloten wij de dag af met een heel groot Neon-feest!   

 

 

  

Dag 3  

In de ochtend vertrokken wij naar het zwembad. Voordat we 

naar het zwembad zouden gaan, mochten wij onze spullen inpak-

ken en de kamers schoonmaken. We hadden ook de puntenuitrei-

king van het kamp. Jonathan en Vera hadden de meeste punten 

gescoord. Je kon punten verdienen met de spellen, sportiviteit en 

behulpzaamheid. Vervolgens gingen wij naar het onwijs leuke 

zwembad. Je had hier glijbanen waar je met een band in mocht 

gaan en een gave trechter glijbaan. Het was erg leuk en gezellig 

met iedereen.   

  

EINDE VAN HET LEUKSTE KAMP EVER!!!  
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Kampverslag groep 8b 2022  
 

WOENSDAG 

We startten op het Castellumplein met al onze tassen voor kamp. Toen 

iedereen er was stapten we de bus in op weg naar het kampgebouw in 

Lunteren. Toen we daar aankwamen begonnen we met een speurtocht 

in het bos (ieder groepje verdwaalde). Toen we terug kwamen gingen 

de sproeiers aan. Die avond aten we spaghetti en deden we levend stra-

tego. In de nacht werden we uit onze kamers 

gehaald om te feesten in de kelder.  

 

DONDERDAG 

We werden om 8 uur wakker gemaakt voor de ochtend gymnastiek. Na het 

ontbijt speelden we leuke spellen. In de middag speelden we een leuk safari 

spel, waarbij je dieren moest verdienen en je eigen park moest bouwen. ‘s 

Avonds aten we soep en daarna kip met patat. Daarna moest je je klaarma-

ken voor de bonte avond. Iedereen deed neon kleren aan. Er waren eerst 

leuke acts en daarna gingen we feesten. Je kon prijzen verdienen voor de 

gekste neon outfit en die gingen naar Suze en Jonah (natuurlijk ook Gerda 

de flamingo). 

 

VRIJDAG 

Vrijdag ochtend was iedereen druk bezig met de kamers op ruimen en koffers in pakken. We gingen 's 

middags naar het zwembad en de juffen en de meester deden gezellig mee. We gingen met zijn allen 

van de glijbanen en het werd chaos. Toen we klaar waren met zwemmen gingen we met de bus weer 

naar huis. Toen we terug waren stonden alle ouders op ons te wachten, ze waren blij dat we weer te-

rug waren. 

 

Het was een geweldig kamp om nooit meer 

te vergeten! 

 

Geschreven door Evi en Jonah 
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De Burcht: Christelijke school 

Achtergrond bij Lied van de maand juni 

Afgelopen maand hebben we op school stilge-

staan bij hemelvaart. Bij hemelvaart hebben we 

het verhaal gehoord dat Jezus terug gaat naar de 

Hemel. Zijn leerlingen blijven achter. Zij krijgen 

een opdracht mee van de Heere Jezus: vertel de 

hele wereld over Mij, Mijn liefde voor de we-

reld. Hoeveel ik van de mensen houd, de dood 

die verslagen is, de nieuwe wereld die komt. 

Kortom vertel het evangelie (goede bood-

schap/goed nieuws). We staan stil bij het Pink-

sterfeest, het feest van de Geest. De Heilige 

Geest kwam met Pinksteren naar de aarde. Je 

kan Hem niet zien maar Hij is er toch. Je kunt 

het vergelijken met een schijnwerper die gericht 

is op een kerkgebouw. De Heilige Geest is de 

schijnwerper die op Jezus schijnt. Hij zorgt er-

voor dat Jezus in het licht komt te staan. Dat de 

leerlingen, maar ook wij het evangelie kunnen, 

durven te vertellen. Dat wij in God geloven en 

Hem liefhebben. Het lied van komende maand 

gaat over het vertellen van de opdracht van He-

melvaart. Het troost ons als we bang zijn in deze 

tijd waar we horen en merken van ellende, hon-

ger, oorlog en verdriet. Deze ellende gaat voor-

bij, er is een toekomst vol van hoop. Een nieuwe 

hemel en aarde waar geen honger, oorlog, ziek-

te, eenzaamheid of verdriet meer zal zijn! 

 
 

 

Lied van de maand 

Wij zullen gaan 

Tekst & Muziek: Marcel Zimmer 

 

www.youtube.com/watch?v=xCvHjG8Dtys 
 

Toen Jezus t’rug ging naar de hemel 
toen gaf Hij ons een opdracht mee 

om in de wereld te vertellen 
het Goede Nieuws aan iedereen 
want alle mensen moeten weten 

dat Hij voor hen gestorven is 
en dat ze eeuwig kunnen leven 

als ze geloven dat ook Hij hun Redder is 
  

Wij zullen gaan  
om de wereld te vertellen 

dat Jezus leeft  

en van alle mensen houdt 
wij zullen gaan  

om van Jezus te getuigen 
zo wordt door ons heen  

Gods koninkrijk gebouwd 
  

Als je dan hoort van veel ellende 

van oorlog, honger en verdriet 
denk niet: ’Nou dit is nu het einde’ 

want zover is het nu nog niet 
eerst moeten alle mensen weten 

wat Jezus voor hen heeft gedaan 
zodat ook zij nog kunnen kiezen 

om Hem te volgen en om ook zijn weg te gaan 

  
Wij zullen gaan… 

 
Als Jezus t’rug komt uit de hemel 

komt Hij met majesteit en eer 
en dan zal iedereen zich buigen 
en zeggen: ’Jezus is de Heer!’ 

en wie het nooit wilde geloven 
die heeft dan nu de grootste pech 

wie dacht: ’Ik kan mezelf wel redden’ 
die is een grote dwaas, want Jezus is de weg! 

 
Wij zullen gaan… 

http://www.youtube.com/watch?v=xCvHjG8Dtys
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