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De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een schooljaar waarin wederom flexibiliteit werd gevraagd omtrent coronamaatregelen. We

Agenda

hebben extra aandacht gegeven aan welbevinden en sociale lessen zoals YOLO training. Er namen teamleden afscheid van school en we

4 juli: laatste schooldag groep 8

kregen er nieuwe collega’s bij. Dit schooljaar zijn er 4 juffen bevallen
en zo mochten we Doris (21-7), Rein (12-12), Amy (31-3) en Raf (8-6)

4 juli: rapport mee
4 juli: wenmoment 14.00-15.00

verwelkomen. De onderwijsinspectie is op bezoek geweest en zij wisten ons te vertellen dat we een waardering Goed zullen ontvangen.
Zodra het officiële rapport binnen is zullen we dit met u delen.

8 juli: laatste schooldag
iedereen ‘s middags vrij

Voor de leerlingen van groep 8 betekent het afscheid nemen van hopelijk een hele fijne basisschooltijd. Voor de ouders die hun jongste kind
van de basisschool af zien gaan toch extra bijzonder. Bedankt voor het
vertrouwen in C.B.S. De Burcht de afgelopen jaren.
Tot slot wensen wij iedereen een hele fijne zomervakantie!

071-4074467 info@cbsdeburcht.nl
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Jarigen in juli: Van harte gefeliciteerd!
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B3A
D8B
B2A
D4
D7A
B3B
B4A
B4A
D1
B2A
B5B
B6B
B5A
B5B
B4A
D7A
D7B
D4
D4

Jesper van den Berg
Jette Bekker
Lotte Kleen
Brent Mulder
Sem Ravensbergen
Noa Spaanderman
Jayson van Söhsten
Romée Varkevisser
Nyssa Heemskerk
Lucas Tetteroo
Kaya van den Oever
Naomi Hogewoning
Gaja Cossu
Marije Mengerink
Ralph Maagdelijn
Stijn de Wit
Daan de Wit
Finn Groenendijk
Livah de Vries
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B4B
B4B
B2Ba
D7A
B7B
B4B
B5A
B3A
B3B
B5A
B4A
D8B
B4B
B5B
B5A
B6B
B4B
D4

Jimmie Kortekaas
Florence Star
Riff Haasnoot
Peter Jongeneel
Mette Verdoes
Jim Wiersma
Siem Hufkens
Levi Jongeneelen
Nils van Stijn
Jaden van Beelen
Esmee van der Niet
Iefke Kuijt
Liv Wolvers
Bram van der Nagel
Elena van den Eijkel
Robin van Leeuwen
Fabiënne de Mooij
Seppe Turk

Welkom in het nieuwe schooljaar 2022-2023:
B1/2A: Mealina de Lange, Dirk Messemaker, Luna van der Boon
B1/2B: Joey Devilee, Fayén van Seggelen, Emma van der Niet
B1/2C: Kaj van Staveren, Ivy de Mooij, Babette Wolvers, Meghan van den Oever
D0/1: Lizzy van Bommel, Mats van Haaster, Robin Ouwehand, Merel Heemskerk, Fie den Haas,
Laurens Struijs, Charlotte Schröder, Anne Kortbeek, Sarai Dikkers
D4: Milou de Roos
B4B: Massiel Pimentel Cabral
B5B: Jade Smith

Wij wensen jullie een

B7B: Bruce Smith

hele fijne, mooie en
leerzame tijd toe op
De Burcht!

Nieuwe leerlingen (broertje of zusje)
Nieuwe leerlingen op De Burcht schrijven we graag in rond hun 2e verjaardag. Op deze manier kunnen we een goede inschatting doen van het aantal klassen en leerkrachten dat we nodig hebben.
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De Burcht: Kwaliteitsschool
Uitkomsten enquête WMK groep 5 t/ 8

WMK: Werken met Kwaliteitskaarten. WMK
gaat uit van kwaliteitskaarten over verschillende
domeinen zoals didactiek, pedagogiek, zorg en
begeleiding.
Conclusie vanuit WMK
CBS De Burcht scoort als school een 3,31.
Daarmee scoort de school ruim voldoende. De
respons op de Vragenlijst was 92%: 179 van de
195 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld.
Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld.
Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Schoolconclusie
Ieder jaar nemen we in groep 8 een vragenlijst af en om het jaar groep 5-7. De norm is door de school
ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een signifi-

cant verschil is. Een sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een
punt dat beneden 3,00 scoort. In deze uitslag wordt zichtbaar wat we goed doen en waar verbeteringen mogelijk zijn volgens de leerlingen. De 179 leerlingen van de groepen 5-8 geven een mooi en positief beeld over onze school, we scoren gemiddeld één keer onder 3,00 (2,99) en op een aantal onderwerpen zelfs boven een 3,50. Met het team gaan we mogelijke verbeterpunten bespreken. Dit bepalen
we dankzij deze input van de leerlingen en nemen we mee als ontwikkeldoel voor het nieuwe schooljaar. Hier komen we in het nieuwe schooljaar op terug middels deze nieuwsbrief. Op de volgende pagina zoomen we dieper in op het antwoord 2,99.
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De Burcht: Kwaliteitsschool
Uitkomsten enquête WMK groep 5 t/ 8

Op de vorige pagina was het totaaloverzicht zichtbaar van de enquête. Hierboven ‘zoomen’ we in op
het onderwerp informatie. Dan zien we dat er verbetering mogelijk is bij Ik vind dat de school de leerlingen voldoende betrekt bij het verbeteren van de school. Komend jaar starten we met een leerlingenraad op
CBS De Burcht. Die zal bijdragen aan informatie en verbeteringen welke mogelijk zijn vanuit de leer-

lingen. Gemiddeld genomen zijn we zeer tevreden met deze uitkomst.

Onderwijsinspectie op bezoek bij CBS De Burcht: “overtuigend goed”
Afgelopen week kwam de onderwijsinspectie op bezoek bij CBS De Burcht. Het eindrapport wordt na
de zomervakantie verwacht. In de mondelinge terugkoppeling meldde de inspectie dat zij CBS De
Burcht met overtuiging het predicaat ‘goed’ gaat geven.
Bij een inspectiebezoek spreken de inspecteurs met ouders, kinderen en leerkrachten en bezoeken zij
verschillende lessen. Ook bekijken zij in de klas de leermethoden en hoe leerkrachten die gebruiken en
leerresultaten vastleggen. De inspecteurs geven een oordeel
over het onderwijsproces, veiligheid en schoolklimaat en onderwijsresultaten. Gekeken wordt dan naar het pedagogisch
en didactisch handelen en of er goed zicht is op de ontwikkeling van de kinderen, waar het gaat om leerresultaten maar
ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook op sturen,
kwaliteitszorg en ambitie wordt een score toegekend.
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Schoolverlaters
Op donderdag 30 juni neemt groep 8a afscheid en op vrijdag 1
juli groep 8b. Dit doen zij met een spetterende musical: Wie
Steelt De Show? Dit afscheid vindt plaats in de aula van locatie
Broekweg. Hier is het podium al enkele weken opgebouwd tot
een volwaardig theater-podium. De musical is fantastisch! Na
afloop van de musical volgt het afscheid van de leerlingen van de
groepen 8. We wensen iedereen heel veel succes en plezier in de afronding van het schooljaar, maar
bovenal wensen we de leerlingen van groep 8 een mooie nieuwe tijd toe!

Dit wordt hun nieuwe school:
Middelbare school

Leerling

Andreas College locatie Rijnmond

Kyllian Janssen

Femke van der Laan

Iefke Kuijt

Jayden Freke

Julian Varkevisser

Yenthe Varkevisser

Jonathan Micheil

Nora van der Plas

Guusje Varkevisser

Andreas College locatie Pieter Groen

Enly van Duijn

Adelbert College

David Hogewoning

Visser ‘t Hooft Lyceum Leiden

Luke van Duijvenvoorde

Amy Joziasse

Thijmen Rijsdam

Da Vinci College Leiden

Jonah Calis

Evi Glasbergen

Suze Vink

Frederieke Teunissen

Sara Haver

Roos van der Horst

Maurits Ruiter

Levi Slootweg

Het Stedelijk Gymnasium

Josefiene Jochemsen

Rijnlands Lyceum Oegstgeest

Lisanne Berkheij

Xavi Heemskerk

Tom Rijsdijk

Annabel van der Nagel

Isabelle Chen

Maren Houwaard

Alfie van der Meij

Sem van der Nagel

Floortje Wassink

Julia Gravekamp

Martijn Gravekamp

Niek van der Nagel

Fleur Postmus

Dani Ruigrok

Leonardo College

Frédérique de Ruiter

Vera Rauws

Teylingen College Duinzigt

Eva Ördögh

Liselotte Groenendijk

Olivier Alblas

Jette Bekker

Jesse van den Oever

Naomi Glasbergen

Visser ‘t Hooft Lyceum Rijnsburg
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Uitgebrachte adviezen schoolverlaters
2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

VMBO Basisberoep / Kaderberoep leerweg

3

10

6

5

VMBO Gemengde / Theoretische leerweg

20

18

9

11

VMBO Theoretische leerweg / HAVO

2

9

12

9

HAVO

5

15

11

4

HAVO/VWO

9

7

3

8

VWO

8

3

6

9

Totaal

47

62

47

46

Wenmoment 4 juli
Om de overstap naar de nieuwe klas en nieuwe leerkracht minder spannend
te maken, organiseren we ook dit schooljaar een wenmoment. Het wenmoment zal zijn op maandag 4 juli van 14.00 uur tot 15.00 uur. In dit uur gaan
álle kinderen, schoolbreed, wennen aan hun nieuwe lokaal en aan hun
nieuwe leerkracht(en). De nieuwe kinderen die wegens verhuizing bij ons
op school komen, komen dan ook kennismaken met hun nieuwe klas. Ook

de instroomkinderen die direct na de schoolvakantie voor het eerst naar
school komen, zijn uitgenodigd.

Overblijfkrachten gezocht
Beste ouders en verzorgers,
Voor de TSO (Tussen Schoolse Opvang) in het nieuwe schooljaar zijn we op
zoek naar ouders of grootouders die pleinwacht willen lopen. Heb je gevoel
voor humor, liefde voor kinderen in het algemeen en een (beetje) strenge maar
rechtvaardige instelling dan zijn wij dus op zoek naar jou! Bel of mail naar de
TSO coördinator Sandra van Delft. Het is mogelijk om (op een vaste dag) één of meerdere keren per
week, -per twee weken of -per 4 weken te komen. Je ontvangt een kleine vergoeding per overblijf. Deze oproep geldt zowel voor de TSO op de Broekweg als in het Duyfrak, mede omdat we in het
Duyfrak de TSO willen gaan verzorgen met 3 ouders. Je hulp is hard nodig, geef je op!
Hartelijke groet, Sandra van Delft, 06-83090686,
Sandra van Delft, TSO coordinator
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E-mail: s.vandelft@cbsdeburcht.nl

Marathon groepen 5 & 7
Op 7 juni was de marathon welke werd gelopen door de
leerlingen van de groepen 5 en 7. 60 minuten lang legden
zij rondjes van 500m af in ‘t Veldzicht. Alle lopers kregen
een flesje water van 500ml en een appel. Dit werd gesponsord door Hoogvliet Valkenburg. Tevens kreeg iedere deelnemer ook nog een zakje Skittles om het suikerniveau op peil te houden deze is gesponsord door mister X. Er was veel publiek aanwezig en ook enkele andere klassen kwamen aanmoedigen!

We hebben dit schooljaar volgende fantastische
bedragen mogen overmaken:
€2500,- aan stichting De Ruyter,
€2500,- aan stichting Oekroe
€750,- aan stichting MAF

Verder hebben we reserves van de zendingsreke-

ning kunnen aanvullen voor ons sponsorkind:
Presila Auma.

Juf Corry heeft het gespaarde speelgoed voor Oekraïense kinderen in Katwijk gebracht. Ze zijn er
enorm blij mee en hadden zoveel niet verwacht.

Namens de stichtingen, leerlingen en het
team van CBS De Burcht willen we u bedanken voor uw bijdrage.
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Paardenmarkt 2022
Thema ‘sport’
De oudste paardenmarkt van Nederland
staat dit jaar gelukkig weer op de planning!
De 2e woensdag in september (14-09-2022)
zijn de leerlingen vrij i.v.m. deze paardenmarkt. Op donderdag 15 september staat de
kinderoptocht op de planning. Het thema
voor de optocht is ‘Sport’.

B1/2A
B1/2B
B1/2C
D0/1/2
D3 en B3
B4A
B4B
D4/5
B5A
B5B
B6A
B6B
B7A
B7B
D8A
D8B

Atletiek
Tennis
Watersport
Voetbal
Vissen/Hengelsport
Vechtsport, ( judo/taekwondo)
Wielersport
Paardensport
American Football en Cheerleaders
Rugby
Formule 1
Basketbal
Onderwatersport (snorkelen en duiken)
Wintersport
E-Sports
Dansen/hiphop/breakdance

Aanpassing vrijwillige bijdrage ouderraad
In het nieuwe schooljaar gaan we het innen van de vrijwillige bijdrage anders regelen. Wij gaan gebruik maken van het systeem ‘schoolkassa’ zoals ook de TSO en de schoolreis geregeld is. Mede hier-

door hebben we moeten besluiten het bedrag aan te passen naar 20 euro per kind en niet meer de opbouw die we hiervoor hanteerden. Deze aanpassing is omdat de kosten voor de activiteiten die wij organiseren omhoog gaan. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zult u een betaalverzoek ontvangen.
Wij als ouderraad organiseren met deze bijdrage de leuke momenten in het schooljaar zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest en de kerstviering.

Even voorstellen: Juf Linda de Bie - Guijt
Hallo allemaal, na de zomervakantie kom ik als nieuwe leerkracht bij jullie op
school werken. Graag stel ik mij even aan jullie voor. Mijn naam is Linda de
Bie en ik ben 37 jaar. Ik ben getrouwd met Chris en moeder van Lucas (9), Julian (6) en Mila (2). In mijn vrije tijd ga ik graag hardlopen, wandelen, voetbal
kijken en leuke dingen doen met mijn gezin. Na ruim 16 jaar met veel plezier
op twee verschillende scholen in Katwijk gewerkt te hebben, is het nu tijd voor
een nieuwe uitdaging. Ik kijk ernaar uit om volgend schooljaar te starten in
groep 6A en hoop jullie snel een keer te ontmoeten.
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De Burcht: Christelijke school

https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg
Een lied om in de vakantie eens rustig naar te luisteren. Bijgevoegde link is bijna 7,5 miljoen keer beluisterd en laat zien hoe mooi dit nummer is. Omdat het na deze week vakantie is wordt het lied niet
meer actief aangeleerd in de klassen maar geven we deze aan u allemaal mee voor de komende periode en wensen we u rust toe en alle goeds. Tot na de vakantie!

Hoera voor Raf!
Op 8 juni is Raf Juda van der Plas geboren.
Raf is de zoon van juf Marit en Roel en het
broertje van grote zus Maeve. We zijn God
dankbaar voor dit nieuwe wonder. Van harte
gefeliciteerd en veel geluk met elkaar!

Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad
daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid
Jeremia 31:3
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