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Agenda
7 sept: Receptie Yvonne
10.00u - 12.15u

een heerlijke zomervakantie. We mogen terugkijken op een

In de eerste schoolweek heeft u een kijkje mogen nemen in de
klas van uw kind(eren). Dit schooljaar zullen deze momenten
ook weer na iedere vakantie plaatsvinden. In de jaarplanning

14 sept: Paardenmarkt (vrij)

in deze nieuwsbrief, kunt u vinden wanneer deze momenten

15 sept: Optocht

zullen zijn. De jaarplanning staat vol met leuke activiteiten,

16 sept: Studiedag (vrij)
20 en 22 sept: Kennismakingsgesprekken gr. 1 t/m 7

studiedagen, vieringen en vakanties. Verder kunt u op de laatste pagina de informatiekaart vinden. Het team van C.B.S. De
Burcht wenst iedereen een fijn schooljaar toe!
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Welkom op school!
Wij heten Lizzy de Leeuw van harte welkom in groep D8b en wensen haar een hele fijne, mooie en
leerzame tijd toe op De Burcht!
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De Burcht: Kwaliteitsschool
Startvergadering 18 augustus
Donderdag 18 augustus vond onze startvergadering plaats.
We zijn met het team bij elkaar gekomen om terug te blikken en vooruit te kijken
naar het nieuwe schooljaar.
Natuurlijk mocht het maken van de teamfoto voor schooljaar 2022-2023 niet ontbreken. Helaas niet
helemaal compleet op de foto, maar wat mag De Burcht zich prijzen met een prachtig team. Op de

foto missen wij: juf Corry (B6a), Juf Janda (D4/5), Sandra van Delft (TSO-coördinator) en Michiel
Nugteren (conciërge). Ook dit jaar willen wij op De Burcht het beste uit de kinderen halen en willen
wij er een prachtig jaar van maken. Uw hulp mag daarbij natuurlijk niet ontbreken! Houdt u ISY in
de gaten voor de laatste nieuwtjes en foto’s?

Teach Like a Champion
Afgelopen schooljaar hebben wij met het gehele team het traject gevolgd van ‘Teach Like A Champion. Teach Like a Champion gaat over praktische, doeltreffende technieken die toe te passen zijn tijdens het lesgeven. Door deze technieken met elkaar te bespreken en toe te passen in ons lesgeven zorgen wij voor eenzelfde didactische aanpak. Tijdens de startvergadering is besproken dat er schoolbreed verschillende technieken van ‘Teach Like A Champion’ aan bod moeten komen.
Het gaat om de volgende twaalf technieken die wij toe zullen passen in ons dagelijkse lesaanbod: Bliksembeurt, Weet niet geldt niet, Radar—100%, Maak een coöperatieve houding zichtbaar (verwachting), Klare
taal, Goed = goed, De formulering telt, Ratio – laat maar zien / draai en praat / vraag en antwoord, Routines,
Drempel, Begintaak, Doel zichtbaar op het bord HAMM.
Bovenstaande technieken zullen wij de komende maanden uitleggen in de nieuwsbrief, zodat u een
idee krijgt wat deze precies inhouden.
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Psychomotorische kindercoach in de school
Vanaf aankomend schooljaar gaan wij, juf Threa, juf Annemiek en juf Petra de Best, onze aandacht
vestigen in de school op de psychomotorische ontwikkeling van het kind.
Afgelopen schooljaar hebben wij een opleiding mogen volgen tot psychomotorische kindercoach. Dit
heeft ons veel nieuwe inzichten gegeven en die willen wij graag delen met u en uw kind.
Maar wat houdt dit in? In het volgende stukje leggen we het graag aan u uit:

Ieder kind op de wereld heeft beweging en spel nodig om zich te kunnen ontwikkelen op allerlei gebieden:
•

Rekenen

•

Taal

•

Lezen

•

Jezelf leren kennen

•

Sociaal emotioneel

Bij alle kinderen is spel en beweging nodig om de wereld te kunnen ontdekken, zichzelf te leren kennen, om ruimtelijk inzicht te ontwikkelen en om te kunnen ontspannen. Kortom, bewegen en de ontwikkeling van het kinderbrein zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden!
Vanuit de psychomotorische kindercoaching wordt gekeken naar de ontwikkeling van het kind. Waar
letten we dan precies op?
•

Moeite met het reguleren van emoties

•

Achterstand op sociaal-emotioneel gebied

•

Moeite met lezen, schrijven en/ of leren

•

Moeite met onthouden

•

Stress (voor toetsen)

•

Gebrek aan focus

•

Moeite met balans

•

Houterig bewegen

•

Clownesk gedrag

Door dit te signaleren door de leerkracht van uw kind, zal waar nodig onze hulp ingeschakeld worden
door ons onder schooltijd.
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Door middel van bewegingsoefeningen is het mogelijk om uw kind weer ‘in balans’ te brengen en om

het in de eigen kracht te laten staan.
Ook zullen al deze bewegingen invloed kunnen hebben op het lees, reken, taal niveau van uw kind.
Maar ook op het plannen, organiseren en sociale omgang met andere kinderen.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij een van ons terecht.
Wij kijken er naar uit om onze kennis in de praktijk te brengen en zo het plezier van kinderen in
school te behouden en natuurlijk de leerprestaties te bevorderen.
Met vriendelijke groet,
Juf Threa, juf Annemiek en juf Petra de Best

OPROEP TSO!
Beste ouders,
Voor de TSO (Tussen Schoolse Opvang) zijn we ook dit schooljaar 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!
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. Je hulp is hard nodig op alle TSOdagen op de Broekweg, op donderdag en vrijdag in 't Duyfrak en als reserve ouder voor noodgevallen
op beide locaties.
Bel of mail naar de TSO coördinator Sandra van Delft.
Hartelijke groet,
Sandra van Delft

E-mail: s.vandelft@cbsdeburcht.nl
tel.nr.: 06-83090686,
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Kennismakingsgesprek, informatieavond en rapport
Dit jaar hebben we gekozen voor een nieuwe opzet omtrent de gesprekken, informatieavond en rapporten.

Kennismakingsgesprek
Anders dan voorgaande jaren willen we dit schooljaar beginnen met een gesprek met u over uw kind.
Zo leren we elkaar kennen en heeft u de ruimte om over uw kind te vertellen wat wij op school misschien niet zien, maar wat wel heel waardevol is om te weten aan de start van dit nieuwe schooljaar.

In de week van 19 september houden we kennismakingsgesprekken met de ouders van de kinderen
van de groepen 0 t/m 7. Voor de ouders van de kinderen van de groepen 8 is dit gesprek op aanvraag,
omdat de ouders en leerkracht elkaar in november sowieso spreken tijdens de ouder-kindgesprekken.
Maandag 29 augustus krijgt uw kind een formulier mee voor de kennismakingsgesprekken. Wilt u dit formulier doornemen en ingevuld
mee naar school geven in de week van 5 t/m 9 september?
De gesprekken zijn in de week van 19 t/m 23 september. Via Isy
krijgt u een uitnodiging om u in te schrijven voor dit gesprek.

Informatieavond
Groep 4 t/m 7
De kinderen van de groepen 4 t/m 7 krijgen een informatieblad mee. Hierin staat belangrijke informatie voor dat schooljaar. Vragen kunt u uiteraard stellen aan de leerkracht middels een telefoontje of
een mail naar de leerkracht.

Groep D0/1, B1/2, B3, D2/3 en D8
Voor de groepen 0, 1, 2 en 3 en 8 was er op dinsdag 30 augustus een informatieavond. U heeft via Isy
een uitnodiging ontvangen.

Rapportcyclus
De rapportcyclus is dit schooljaar ook veranderd. Vanaf dit jaar krijgt uw kind twee rapporten per
schooljaar. Het eerste rapport krijgt uw kind in februari, het tweede rapport volgt in juni. Deze verdeling van twee rapporten geeft een evenwichtiger beeld van de groei van uw kind.

Omdat de periode van start schooljaar tot aan het eerste rapport daarmee langer is geworden, is er in
november een tussengesprek mogelijk. Dit gesprek is op aanvraag van u als ouder of op verzoek van
de leerkracht. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd.
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ISY
Via Isy zullen wij u ook dit schooljaar uitnodigen voor de rapportgesprekken of u bijvoorbeeld vragen
om hulp bij een museumbezoek. Verschillende berichten zullen hier voorbij komen en de leerkrachten
zullen u via Isy op de hoogte houden van leuke nieuwtjes of foto’s van de klas. Ouders van wie hun
kind nog niet 4 jaar is, zijn helaas (nog) niet gekoppeld aan Isy. De leerkrachten van de schoolgaande
3-jarigen zullen deze ouders zo goed mogelijk op de hoogte houden via de mail.

In verwachting
We hebben heel mooi nieuws te melden over juf Petra de Best (B6b).
Ze is in verwachting van haar tweede kindje en is in februari 2023 uitgerekend. We feliciteren de juf en haar man met dit mooie nieuws en wensen
haar een voorspoedige zwangerschap toe!

Paardenmarkt 2022
Woensdag 14 september zijn de kinderen de hele dag vrij i.v.m. de paardenmarkt.
Op donderdag 15 september is de optocht van de paardenmarkt. Het thema van dit jaar is ‘Sport’.
Let op! Na de optocht zijn de kinderen vrij (welke eindigt rond 10.30 uur).
Wij hebben voor het versieren van de karren de hulp van ouders hard nodig. Heeft u een kind in de
kleuterbouw, of vindt u het leuk om lekker creatief bezig te zijn?

De week van 5 september t/m 9 september kunt u ons komen helpen in de aula van locatie Broekweg.
Er worden dan voorbereidingen getroffen voor de karren. U kunt deze week in- en uitlopen en op elk
willekeurig moment komen helpen met tekenen, verven en/of knutselen.
Op maandag 12 september is er een gezellige werkavond. Op deze avond tuigen wij de karren op bij
boer van Leeuwen en daar hebben we veel handige klusmama’s en papa’s bij nodig. Wanneer uw
kind in een kleuterklas zit, ontvangt u hierover meer informatie.
Vrijdag 16 september zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag. Wij hopen

op een feestelijke week en een mooie optocht met goed versierde karren.
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Stagiaires 2022-2023
Wij vinden het belangrijk dat studenten de kans krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen studenten zijn van de PABO, maar ook studenten van een MBO– of sportopleiding.
Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten van onze school. De stages kunnen enorm
variëren: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden als LIO’er (leerkracht in
opleiding). Wij wensen hen een fijne en leerzame tijd toe op De Burcht!
Ze stellen zich in de nieuwsbrief graag even aan u voor:

Thirza Guijt(B4b) Hoi! Mijn naam is Thirza Guijt. Ik ben 17 jaar en ik zit in mijn
2e jaar van de opleiding onderwijsassistent. Ik ga van 8 september tot 7 juli op
donderdag en vrijdag stage lopen in groep 4 bij juf Hennie. Mij lijkt dit super leuk
en ik heb onwijs veel zin in dit schooljaar!

Niels Zuijderduin (B5b) Dit jaar loop ik stage bij meester Jeroen in de klas. Ik loop
stage op de maandagen en de woensdagen. Ik loop nu al twee jaar stage op deze

school en heb het onwijs naar mijn zin! Ik ga nu mijn laatste jaar als onderwijsassistent in, hierna ben ik (hopelijk) geslaagd. Ik kijk uit naar dit jaar en heb er onwijs
veel zin in! Verder in mijn vrije tijd ben ik ook nog voetbaltrainer en werkzaam in
de horeca.
Tessa van Pijpen (B7b) Hoi, ik ben Tessa van Pijpen. Ik ben 15 jaar en woon in
Katwijk aan de Rijn. Mijn hobby is voetbal ik doe dat al zeven jaar. Ik kom bij CBS
De Burcht in groep 7B stage lopen op de Broekweg, en daar ben ik elke vrijdag. Ik
wil eigenlijk al heel lang juf worden, ik denk al vanaf toen ik zelf in groep 7 zat op
de basisschool. Wat me zo leuk lijkt aan juf zijn is voor de klas staan en kinderen
iets leren en uitleggen, en natuurlijk de kinderen zelf!
Iris (D8a) Hi! Ik ben Iris van Delft, 18 jaar en loop dit jaar stage in groep 8a bij
Rick. Ik zit nu in mijn laatste jaar van de opleiding onderwijsassistent en dat ik
deze mag afronden in het laatste jaar van de basisschool vind ik onwijs leuk! Ik
hoop veel te leren van Rick en natuurlijk ook van de kinderen, ervaringen op te
doen en doelen te behalen. We gaan er een super jaar van maken met een fantastisch afscheid!
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Jeugdhulpverlening onderwijs
Goedendag,
Mijn naam is Jeanine Schaap, jeugdhulpverlener van de gemeente Katwijk.
Sinds kort is er aan elke school een jeugdhulpverlener verbonden en ik ben met veel plezier verbonden
aan CBS De Burcht. Op deze manier willen we de verbinding tussen jullie als ouders en het gezin, het
onderwijs en de toegang tot hulpverlening vergemakkelijken.
Ik kan met u meedenken en met u afstemmen als er eventueel zorgen zijn of als er wat nodig is voor
uw kind. U kunt dan denken aan wat individuele gesprekken op school.
Leerkrachten kunnen het ook aangeven, wanneer zij denken dat een leerling baat heeft bij wat extra
ondersteuning op de gebieden van sociale of emotionele ontwikkeling. Leerkrachten zullen dit altijd
in overeenstemming met u doen.
Ik ben (nog) niet op een vast moment aanwezig, maar neem gerust contact met mij op wanneer u vragen/zorgen rondom uw kind heeft. U kunt mij bellen of een email sturen. U kunt het ook aangeven
bij de Intern Begeleiders (IB) van school.

Met vriendelijke groet,
Jeanine Schaap
Mijn contactgegevens:
E-mail: jeanine.schaap@katwijk.nl/ tel.nr.: 06-83692500

Geboren
Hoera! Op 4 augustus is Julia geboren. Julia is het zusje van Sem (D2/3)
en Jesse van der Plas. Wij wensen het
gezin veel geluk met elkaar.
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Juf Yvonne 50 jaar in het onderwijs!
Beste ouders, oud collega's, oud leerlingen en inwoners van Valkenburg,
Juf Yvonne werkt dit jaar maar liefst 50 jaar op CBS De Burcht.
Het is natuurlijk een noemenswaardige prestatie om zo lang bij 1 werkgever te
kunnen en mogen werken. Daarom nodigen wij jullie graag uit voor de feestelijke
receptie op woensdag 7 september tussen 10.00 uur - 12.15 uur.
Juf Yvonne is niet weg te denken op CBS De Burcht. Ze heeft honderden leerlingen mogen helpen
hun werkjes af te maken tijdens hun kleutertijd. Ook als een leerling een ongelukje had, was juf Yvonne niet te beroerd ze te voorzien van schone kleding. Haar collega's voorzag ze altijd van een heerlijk
bakje koffie of thee en de televisie werd, toen deze aanwezig was, door haar op de juiste tijd de klas in
gereden. De keuken was als haar kindje en maakte ze altijd met heel veel liefde schoon. Nieuwsbrieven werden netjes langsgebracht huis aan huis of zij zorgde er wel voor dat ze goed terecht kwamen.
De laatste jaren zijn haar taken iets aangepast, maar we kunnen nog steeds niet zonder onze juf Yvonne!

Wij (en natuurlijk Yvonne) hopen jullie op 7 september allen in grote getalen te mogen ontvangen!
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C.B.S. “De Burcht”
Broekweg 32
2235 BK Valkenburg ZH
Tel. 071-4074467
E-mail: info@cbsdeburcht.nl
Betreft: Informatie over de Tussen Schoolse Opvang (TSO)
Beste ouders/verzorgers,
Op CBS De Burcht wordt gewerkt met lestijden van 8.45 tot 15.00 uur. Dit houdt in dat uw kind op de

lange dagen op school luncht met de leerkracht in de klas. Bij het buitenspelen is er toezicht op het
plein, geregeld door de TSO-coördinator Sandra van Delft. Deze toezichthouders krijgen hiervoor een
vergoeding.
Om de TSO te bekostigen wordt er van u een bijdrage per kind gevraagd. Deze bijdrage bedraagt €75,voor een kind uit groep 1 t/m groep 4 (3 dagen TSO) en €100,- voor een kind uit groep 5 t/m 8 (4 dagen TSO). Dit bedrag is kostendekkend.

U krijgt van de TSO een betaalopdracht per kind, via de mail, met als afzender “Schoolkassa” waarmee u het voor u geldende bedrag in één keer (vóór 1 oktober) of in termijnen kan overmaken.
De TSO is niet verplicht. U kunt er voor kiezen om uw kind thuis te laten lunchen. (Dat kan ook gelden voor bijvoorbeeld 1 of 2 vaste dagen per week, maar niet incidenteel). U heeft hiervoor 45 minuten.
Houdt u er rekening mee dat de pauzetijden per klas verschillen. (De tijden staan vermeld in onderstaand schema en op de website.) Als u er voor kiest om uw kind(eren) thuis te laten eten, wilt u dat
dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de TSO coördinator.
Heeft u nog vragen, of wilt u helpen bij de TSO: bel naar één van de onderstaande telefoonnummers of
mail!
Grote pauze locatie Broekweg

Hartelijke groet,

12.15-12.45 (aansluitend lunchpauze)

Groep B1/2a, B1/2b, B3, B4a, B4b, B5a, B5b

12.45-13.15 (voorafgaand lunchpauze)

Groep B1/2c, B6a, B6b, B7a, B7b

Sandra van Delft – van Klaveren
TSO coördinator CBS De Burcht
TSO telefoonnummer

06-83090686

Privé telefoonnummer

06-30534704

E-mailadres:

s.vandelft@cbsdeburcht.nl

11

Grote pauze locatie ‘t Duyfrak
12.15-12.45 (aansluitend lunchpauze)

Groep D0/1, D2/3, D4/5

12.45-13.15 (voorafgaand lunchpauze)

Groep D8a, D8b

Voor Roemenië gaan wij diep (in de nacht)!
Vele kinderen in Roemenië moeten dagelijks met een lege maag en vermoeid gevoel beginnen aan
hun dag. Ze hebben weinig geld en geen veilige plek om te wonen, waardoor ze dag & nacht bezig
zijn met ‘overleven’. Op vrijdag 16 septemberhopen wij met de meesters van CBS De Burcht naar
Roemenië af te reizen voor Stichting ‘Kind in Oost-Europa’ om daar onze handen uit de mouwen te
steken en daar verder te bouwen aan de school die al eerder is gerealiseerd. Daarnaast hopen we ook
voedselpakketten uit te kunnen delen. Wij willen graag naar Roemenië afreizen met een mooi bedrag,
en daarom hebben wij de volgende sponsoractie als tegenprestatie bedacht;

"Voor Roemenië gaan wij diep (in de nacht)!"
Als de klok 00:00 slaat van donderdag op vrijdag (8 op 9 september) willen wij met de meesters van
CBS De Burcht midden in de nacht starten aan een wandeltocht van acht uur lang. Van 00:00 tot
06:00 willen we +/- 25 km te voet afleggen met de leerkrachten & anderen die mee zouden willen lopen. Vanaf 06:00 zullen bij locatie Duyfrak onze kinderen van groep 8A & 8B aansluiten om vervolgens de resterende twee uur van 06:00 tot 08:00 met ons mee te lopen… In die laatste 2 uur leggen we
een afstand van +/- 10 km af en eindigen we ook weer op locatie Duyfrak. We ontbijten gezamenlijk
op school en gaan vervolgens de schooldag tegemoet met een wandeltocht van 2 uur in onze benen,
zoals ook vaak veel kinderen in Roemenië vermoeid aan de dag beginnen…
PayPaymentRequest (rabobank.nl)
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Ter info: Huggy Wuggy
Na de serie Squid Game is Huggy Wuggy de nieuwe trend waar steeds meer kinderen zich mee bezig
houden. Huggy Wuggy is een karakter uit de horrorgame ‘Poppy Playtime’ waarin hij zich ontpopt
tot een moordlustig figuur dat je op je hielen zit om je te grijpen en je de stuipen op het lijf te jagen. Kinderen die Huggy Wuggy kennen, komen er mee in aanraking via YouTube of TikTok. Huggy
Wuggy ziet er op het eerste oog uit als een knuffelbaar figuurtje, maar het verhaal achter dit wezen is
allesbehalve schattig. Wanneer uw kind deze pop/knuffel mee naar school neemt, zullen we dit dan
ook verbieden.
Hieronder vindt u (algemene) tips wat u kunt doen, wanneer uw kind (online) in aanraking komt met
figuren en/of spellen die niet passen bij de leeftijd van uw kind.
Dit kun je doen:
1. Kijk en/of luister mee
De beste manier om te weten wat jouw kind online allemaal doet is regelmatig meekijken of
meeluisteren. Hoor of zie je dingen steeds voorbij komen maar weet je niet precies wat het is?
Ga dan op onderzoek uit.
2. Praten en vragen stellen
Jouw kind kan je er vast meer over vertellen. Vragen stellen helpt kinderen na te denken over
wat ze zien en wat het met hen doet. Stel vooral open vragen. Bijvoorbeeld:
•
Wat heb je vandaag online meegemaakt?
•
Waar heb je dit voor het eerst gezien?
•
En waar kom je het nog meer tegen?
•
Wat is er leuk aan?
•
Wat is er niet leuk aan?
•
Wat vind jij van…?
•
Welk gevoel geeft het jou?

3. Op zoek gaan naar leuke filmpjes.
De algoritmes op sociale media zijn ingesteld om je op je wenken te bedienen. Kijk je horror,
dan krijgt het algoritme het signaal dat jij horror leuk vindt en zal je vervolgens nog meer horror
te zien of voorgesteld krijgen. Op deze manier komen kinderen soms een in fuik terecht van vervelende of enge filmpjes terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet willen. Je kunt het algoritme positief beïnvloeden door bewust op zoek te gaan naar filmpjes die je wel leuk vindt.
4. Angst serieus nemen.
Is jouw kind bang voor Huggy Wuggy (of een ander eng karakter)? Neem die angst dan serieus.
Vooral voor jonge kinderen is het verschil tussen echt en nep nog heel lastig te maken. Dus zeggen dat het niet echt is, werkt vaak niet. Want in hun hoofd is het weldegelijk een echte angst.
Probeer erachter te komen wat precies zo eng is voor jouw kind en maak dan samen een plan
om het op te lossen. Veel kinderen weten wel wat ze nodig hebben om zich beter te voelen.
Meer info kunt u vinden op Alles wat je als ouder moet weten over Huggy Wuggy - Lagendijk Empowering
(marijelagendijk.nl)
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De Burcht: Christelijke school
Lied van de maand
Mag ik jou tot zegen zijn
Mag ik jou tot zegen zijn,
naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan,
gaan waar Hij ons wijst.
Laat ons delen in zijn liefde,
voor elkaar de minste zijn.
Met elkaar het leven vieren,
uitzien naar het koninkrijk.

We starten dit jaar met een lied met de titel: Mag ik jou tot

Mag ik jou tot zegen zijn,
jou aanvaarden zoals Hij?
Zoeken naar verbondenheid,
dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken,
zwijgen als dat nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven,
leven als getuigenis.

zegen zijn. De tekst van dit lied gaat op zoek naar de ander.

Laten wij tot zegen zijn
voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij,
open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven,
geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven,
omdat Jezus bij ons is.

Want ook dit willen wij de kinderen leren: je bent wie je bent

Samen achter Jezus aangaan, de ander aanvaarden zoals
hij/zij is net als Jezus. De minste durven zijn net als Jezus
dat was. De ander tot zegen zijn met Jezus als voorbeeld.
Hoe mooi is het als je de ander kunt liefhebben als jezelf. De
ander tot zegen zijn, dat kan alleen als je ook jezelf liefhebt.
en je mag zijn wie je bent. Uniek, bijzonder, een Gods wonder. We willen de kinderen laten ontwikkelen binnen hun
kunnen. We willen ze leren naar een ander om te zien, te
accepteren en respecteren zoals hij/zij is en de ander tot zegen te zijn. Het team van De Burcht wenst u en jullie een
heel mooi schooljaar toe, waarin we elkaar tot zegen mogen

Liedtekst: Sela

Geboren
Hoera! Op 23 augustus is Daan geboren. Daan is het broertje van Siem (B4b)
en Gijs. Veel geluk met jullie zoon en
broertje!
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Jaarplanning CBS De Burcht 2022-2023
2021-2022
Augustus 2022

Februari 2023

Ma

22

Start nieuwe schooljaar
08:45 Kijkje in de klas groep 1 t/m 8

Di

14

Rapportgesprekken groep 1 t/m 8

Do

16

Rapportgesprekken groep 1 t/m 8

Vrij

26

08:45 Kijkje in de klas groep 1 t/m 8

Ma

27

Start voorjaarsvakantie

Di

30

Informatieavond groepen 1,2, 3 en 8

September 2022
Wo

14

Paardenmarkt (vrij)

Do

15

Optocht (na de optocht vrij)

Vr

16

Studiedag (leerlingen vrij)

Di

20

Kennismakingsgesprekken groep 1 t/m 7

Do

22

Kennismakingsgesprekken groep 1 t/m 7

Oktober 2022
Di-wo

04-05

Schoolfotograaf

Wo

05

Start Kinderboekenweek GI-GA-GROEN

Ma

24

Start herfstvakantie

Ma

31

Weer naar school
08.45 Kijkje in de klas gr. 1 t/m 5

November 2022
Begin november

Cito Afname Begin (groepen 8)

Wo

02

Dankdag

Vr

04

Ma

Maart 2023
Ma

06

Weer naar school
08.45: Kijkje in de klas groep 1 t/m 5

Wo

08

Biddag

Vr

10

08.45: Kijkje in de klas groep 1 t/m 5

April 2023
Do

06

Paasviering in de kerk

Vr

07

Goede Vrijdag (vrij)

Ma

10

Tweede Paasdag (vrij)

Di

18

Start Cito Eindtoets (groepen 8)

Wo

19

Koningsspelen kleutergroepen

Vr

21

Koningsspelen groepen 3-8

Ma

24

Start meivakantie

Mei 2023
Ma

08

Weer naar school
08.45: Kijkje in de klas groep 1 t/m 5

08.45: Kijkje in de klas

Di

09

Schoolreisje alle groepen

07

Deze week: Nationaal Schoolontbijt

Wo-vr

10-12

Kamp groepen 8

Vr

11

Schriften mee

Vr

12

08.45: Kijkje in de klas groep 1 t/m 5

Za

12

Landelijke intocht Sinterklaas

Zo

14

Moederdag

Ma

21

Deze week pre-adviesgesprekken groep 8

Ma

15

19.30: Ledenvergadering

Do

18

Hemelvaartsdag (vrij)

December 2022

Vr

26

Schriften mee

Ma

05

Sinterklaas

Ma

29

Tweede Pinksterdag

Wo

21

Kerstviering in de klas 19.00

Vr

23

Kerstviering in de kerk na viering vrij
Groepen 1 en 2 vrij

Ma

26

Start kerstvakantie

Juni 2023
Begin juni

Start afname Cito Eind (groepen 3-7)

Zo

18

Vaderdag

Ma

19

Deze week: rapportgesprekken

Januari 2023

Vr

23

Rapporten mee

Ma

09

Studiedag 2 (leerlingen vrij)

Do

29

Afscheidsavond groep 8a

Di

10

Weer naar school
08.45 Kijkje in de klas groep 1 t/m 8

Vr

30

Afscheidsavond groep 8b

Vr
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08.45: Kijkje in de klas groep 1 t/m 8

Juli 2023

Vr

20

Schriften mee

Ma

03

Ma

23

Deze week: afname Cito Midden
Adviesgesprekken groep 8

Wenmoment
Laatste schooldag (ochtend) groep 8

Vrij

07

Wo
16

25

Start Nationale voorleesdagen

Laatste schooldag (alle kinderen 12.15
vrij)

Informatiekaart CBS
CBS De
De Burcht
Burcht 2022-2023
2022-2023
Informatiekaart
Groepsverdeling Broekweg

Schoolvakanties en vrije dagen

B1/2a

juf Anne (ma-di) & juf Jeanette (wo-do-vr)

14-09-2022

B1/2b

juf Linda D. (ma-di-do-vr) & juf Petra v.d. P (wo)

24-10-2022

28-10-2022

Herfstvakantie

B1/2c

juf Monica (ma-di) & juf Hennie v.d. G (wo-do-vr)

26-12-2022

06-01-2023

Kerstvakantie

B3

juf Sandra (ma-di-wo-do) & juf Ida

27-02-2023

03-03-2023

Voorjaarsvakantie

B4a

juf Sanne (ma-di-wo-vr) & juf Rosemarijn (do)

07-04-2023

10-04-2023

Goede Vrijdag & Pasen

B4b

juf Jeannette (ma-di-wo) & juf Hennie A. (wo-do-vr)

24-04-2023

05-05-2023

Meivakantie

B5a

juf Lisette (ma-di) & juf Marloes (wo-do-vr)

18-05-2023

19-05-2023

Hemelvaart

B5b

meester Jeroen (ma-di-wo-do) & juf Threa (do-vr)

B6a

juf Corry (ma-do) & juf Linda de B. (di-wo-vr)

B6b

juf Miranda (ma-di-wo) & juf Petra de B. (wo-do-vr)

Vrijwillige Ouderbijdrage

B7a

juf Judith (ma-di) & juf Esmeralda (wo-do-vr)

Per schoolgaand kind

B7b

juf Rosemarijn (ma) & meester Peter (di-wo-do-vr)

De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïncasseerd m.b.v.
Schoolkassa.

Groepsverdeling Duyfrak

Paardenmarkt

29-05-2023
10-07-2023

Tweede Pinksterdag
18-08-2023

Zomervakantie

€ 22,00

Ondersteunend personeel

D0/1

juf Eveline (ma-di-wo) & juf Brigitte (do-vr)

D2/3

juf Marjoleine (ma-di-wo-do) & juf Corinda (wo-do-vr)

D4/5

juf Janda (ma-di-wo-do) & juf Marleen (wo-do-vr)

D8a

meester Rick

D8b

juf Janske (ma-di) & juf Petra G. (wo-do-vr)

Directie

Klassenassistente

juf Yvonne Haasbeek

Onderwijsassistent
onderbouw (1-3)

Juf Lianne

Onderwijsassistent
middenbouw (4-5)

Juf Mirjam

Leraarondersteuner
bovenbouw (6-8)

juf Carmen

Directeur

Robbert van Rietschoten

Tussen-schoolse-opvang (TSO)

Adjunct & IB (6-8)

Kees Hoogendijk

Coördinator

Sandra van Delft

Telefoonnummer

06-83090686

Zorgteam
IB (1-3)

juf Annemiek Zwaan

IB (4-5) & RT

juf Rianne Doop

Gymrooster groepen 4 t/m 8
Juf Gerie van Vliet
Maandag
Dorpshuis

Gymrooster groepen 1 t/m 3
Juf Anne Hoek

Donderdag
Dorpshuis

Vrijdag
Dorpshuis

08.30 - 09.15

Groep 6a

08.30 - 09.15

Groep 6b

08.45- 09.30

09.15 - 10.00

Groep 4a

09.15 - 10.00

Groep 4b

10.00 - 10.45

Groep 4b

10.00 - 10.45

10.45 - 11.30

Groep 5b

11.30 - 12.15

Maandag en donderdag
08.45 - 09.30 D 4/5

Dorpshuis

09.30 - 10.15 Groep 6b

09.30 - 10.15 B3

Dorpshuis

Groep 4a

10.15 - 11.00 Groep 7b

10.45 - 11.15 B1/2a

Broekweg

10.45 - 11.30

Groep 5a

11.00 - 11.45 Groep 6a

11.15 - 11.45 B1/2b

Broekweg

Groep 5a

11.30 - 12.15

Groep 5b

11.45 - 12.15 B1/2c

Broekweg

12.15 - 13.00

Groep 7b

12.15 - 13.00

Groep 7a

13.15 - 13.45 D 0/1

Duyfrak

13.30 - 14.15

Groep 8a

13.30 - 14.15

Groep 8b

14.00 - 14.45 D 2/3

Duyfrak

14.15 - 15.00

Groep 8b

14.15 - 15.00

Groep 8a
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Groep 7a

