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Op vrijdag 16 september vertrokken onze ‘Burchtmannen’ naar Roeme-

heel goed werk verricht voor de mensen en kinderen die daar leven in
armoede. Op pagina 7 kunt u lezen hoe de mannen de dagen in Roemenië hebben doorgebracht.
We zijn ontzettend trots op onze leerlingen van groep 8. Zij haakten de
laatste twee uur aan bij de nachtwandeling en dit heeft mede geleid tot
een heel mooi sponsorbedrag! Wij willen nogmaals iedereen bedanken
voor hun gift.

Herfstvakantie
Maandag 24 oktober start de herfstvakantie.

We draaien op vrijdag 21 oktober het reguliere rooster. De groepen 1 t/m 4 zijn om
12.15u uit en de groepen 5 t/m 8 om 15.00u. Houdt u hier rekening mee?
CBS De Burcht 071-4074467 info@cbsdeburcht.nl

Jarigen oktober: Van harte gefeliciteerd!
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Welkom op school!
26-10 Oscar van den Oever (B1B)
31-10 Dean Haasnoot (B1C)

Nieuwe leerlingen (broertje of zusje)
Op De Burcht schrijven we uw kind graag in door middel van persoonlijk contact met u als ouder(s).
Onze voorkeur gaat uit naar inschrijven voor of rond de leeftijd van 2 jaar. Dat geeft ons genoeg tijd
om leerkrachten en lokalen te regelen. Momenteel zitten er zo’n 400 leerlingen op onze school en zullen er gedurende het schooljaar nog meer instromen in onze kleutergroepen.
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Even voorstellen
Lindy Hagenaars Beste ouder(s)/verzorger(s), mijn naam is Lindy Hagenaars en
ik kom dit jaar stage lopen bij onderwijsassistent Lianne van Klaveren. Daarnaast
kunt u mij vinden in groep B1/2a. Ik zal aanwezig zijn op alle maandagen en
woensdagen. Op dit moment zit ik in het laatste leerjaar van mijn opleiding, maar
ik ben zeker nog niet klaar met leren! Na deze opleiding wil ik namelijk graag
door naar de Pabo, om uiteindelijk zelf juf te worden. Ik ben erg leergierig en heb
enorm veel zin in komend schooljaar! Verder hou ik er veel van om lekker een

stuk te wandelen door bijvoorbeeld de duinen, met een lekker muziekje in. Ik geniet er ook van om
naar de zonsondergang te kijken en daar mooie foto’s van te maken. Als u nog iets te weten wilt komen ben ik vanaf 5 september te vinden op basisschool De Burcht! Met vriendelijke groet, Lindy Hagenaars.
Esmé Vooijs (B3) Hoi! Mijn naam is Esmé Vooijs, ik ben 17 jaar en ik kom uit
Rijnsburg. Ik zit in mijn 2e jaar van de opleiding Onderwijsassistent en dit doe ik op
het MboRijnland. Dit jaar ga ik stage lopen bij CBS De Burcht tot het einde van het
schooljaar! Ik heb er heel veel zin in!

Schoolfotograaf
Op dinsdag 4 oktober komt de schoolfotograaf op de locatie Broekweg.
Woensdag 5 oktober op locatie ‘t Duyfrak. Hij maakt dan de individuele
foto’s en de groepsfoto. Dit schooljaar is het weer mogelijk om op
woensdagmiddag 5 oktober de broertjes/zusjes foto’s te laten maken.
De inschrijvingen stroomden afgelopen week binnen via Isy!

Inloop
Zoals u weet worden de deuren op beide locaties rond 8.35u geopend en is er een inloop van 10 minu-

ten. Na 8.45u worden deze deuren op slot gedaan i.v.m. veiligheid. Mocht u iets later zijn, dan vragen
wij u om uw kind via de voordeur te brengen en even aan te bellen. Dit geldt natuurlijk voor beide locaties. Zo houden wij namelijk overzicht in het gebouw en hoeven de leerkrachten die bij de deur
staan niet onnodig lang te wachten.
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Dag Isy, hallo Parro!
Op de studiedag van vrijdag 16 september hebben wij ons als schoolteam verder geprofessionaliseerd
in het gebruik van de communicatie app Parro. Parro is onderdeel van Parnassys en heeft dezelfde
functionaliteiten als Isy. Wij hebben met elkaar de mogelijkheden van Parro bekeken en alvast wat
uitgeprobeerd. Vanaf 1 oktober gebruiken wij alleen nog Parro als communicatiemiddel en kunt u
geen gebruik meer maken van Isy. Hopelijk heeft u de app van Parro inmiddels op uw telefoon en/of
computer gedownload, zodat u er gebruik van kunt maken en geen belangrijk nieuws hoeft te missen.
Van enkele ouders hebben wij vernomen dat zij een groot aantal mails van Parro ontvingen na het

aanmaken van uw account. Hopelijk was dit eenmalig en blijven de mails vanaf nu beperkt.
Mocht u vragen hebben over het gebruik van Parro dan horen wij dat graag!

AVG (Privacy-voorkeuren)
In Parro kunt u binnenkort, per kind en onderwerp, aangeven of we beeldmateriaal van uw kind mogen gebruiken. U kunt dit op elk moment veranderen. Het gaat om de volgende privacy-voorkeuren:

Herfstwandeling kleuters
De zomer is voorbij en maakt inmiddels plaats voor de herfst!
Om die reden willen wij graag met de kleuters op woensdag 19 oktober naar het Panbos gaan om een
leuke ‘herfstwandeling’ te maken.
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging op Parro om u aan te kunnen melden als rijder en begeleider.
Wij hopen natuurlijk op voldoende aanmeldingen.

Humor met een knipoog
Een kind komt thuis van zijn eerste dag op school. Zijn moeder vraagt: "En, wat heb je vandaag geleerd?" Het kind antwoordt: "Niet genoeg, want ik moet er morgen weer naartoe."
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De Burcht: Kwaliteitsschool
Verbeterborden
In de komende bouwvergadering starten wij met het verbeterbord. Wij vullen per bouw onze verbeterborden met doelen en leraaracties in. De doelen zijn gericht op de leerlingen. Welke doelen willen
we aan het einde van deze periode behalen en welke (leraar) acties zijn daarvoor nodig? Het verbeterbord is voor ons een middel om hierover het gesprek te voeren. We maken een splitsing per onderbouw (1-3), middenbouw (4-5) en bovenbouw (6-8).
Via de nieuwsbrief zullen wij u hier regelmatig over informeren.

Congres ‘De hoek in’
Op woensdag 5 oktober gaan er meerdere leerkrachten uit de onderbouw naar een congres met als
onderwerp: ‘De hoek in’. Spel in hoeken heeft op school een belangrijke rol in de ontwikkeling van
kleuters. Maar hoe zorg je dat alle kleuters effectief spelen in de hoeken? En hoe creëer je tijd en rust
om mee te spelen in hoeken? Dit congres is bedoeld om de kwaliteit van vrij en doelgericht spel in
alle hoeken te verbeteren.
Tijdens dit congres komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:


Wat betekent het stellen van doelen voor de inrichting van je hoeken?



Kiezen voor spel: wat betekent dat voor de leerkracht?



Hoe betrek je jonge kinderen bij de inrichting van de hoeken?



Hoe zet je gericht spelbegeleiding in om de spelkwaliteit en ontwikkeling te verhogen?



Tips - wat doe je met kinderen die niet tot spelen komen?



Materialen als startpunt voor activiteiten



Hoe betrek je metacognitieve vaardigheden van jonge kinderen bij het samen inrichten van hoeken?
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De oogmotoriek

Alles draait om de ogen

Kijken doen we met onze ogen en zien doen we met onze hersenen. Voor dit proces moeten de
ogen goed kunnen volgen, richten en samenwerken en de beide hersenhelften moeten goed kunnen
samenwerken om daar weer één goed beeld van te maken. Visuele problemen zoals een verminderde
of onjuiste oogsamenwerking kunnen leiden tot visuele stress.
Herkent u een of meer van onderstaande klachten bij uw kind?
•

Vermoeidheidsverschijnselen, nek en/of rugklachten.

•

Hoofdpijn en/of branderige ogen.

•

Concentratie- en gedragsproblemen.

•

Dansende letters.

•

Slordig handschrift.

•

Omdraaien van cijfers, letters of woorden.

•

Slecht ruimtelijk inzicht.

•

Hoofd schuin houden tijdens lezen/studeren.

•

Coördinatieproblemen.

•

Verstoorde balans en evenwicht.

De oorzaak van deze klachten zou kunnen samenhangen met een verminderde of onjuiste oogsamenwerking.
De ogen en hersenen moeten dan heel hard werken om te kunnen zien. Bij een onjuiste oogsamenwerking correspondeert het beeld van het ene oog niet met dat van het andere oog. Met hele grote inspanning kan het beeld duidelijker worden. Dit is zeer vermoeiend. Vaak dansen de letters en/of ver-

springen de regels, lezen gaat hakkelend, kost grote inspanning en wordt dus als niet leuk ervaren.

Oefeningen om de ogen te trainen
•

Kom van het beeldscherm af! Ogen train je door veel te schakelen van verweg naar dichtbij.

•

Door lang en veel naar een klein beeldscherm te staren, train je de 7 oogspiertjes nauwelijks.

•

Zoekspelletjes in de ruimte, zoals ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’

•

Vingerpoppetje volgen van links naar rechts, van boven naar beneden, van veraf naar dichtbij.

•

De meest simpele oefening: Buitenspelen. Tijdens buitenspelen schakelen de kinderen continu tussen verweg en dichtbij. Daarnaast is het ook nog eens gezond om lekker buiten te bewegen en te spelen.
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Handen uit de mouwen in Boekarest - Roemenië!
Op 16 september vertrokken wij, ‘De Burchtmannen’, met het vliegtuig naar Roemenië. Daar zijn we
met al het geld dat jullie hebben verzameld en gegeven naartoe gegaan, om daar hulp te bieden aan de
mensen en kinderen die leven in armoede. En dat hebben we zeker kunnen doen! We hebben heel
veel gezinnen een volle boodschappentas kunnen brengen, we hebben kleding en medicijnen uit kunnen delen, we hebben voor kinderen een speel- en sportplaats kunnen creëren en we hebben een
school kunnen voorzien van dozen en tassen vol met schriften/pennen/potloden enz. En overal waar
we geweest zijn, waren de mensen heel erg dankbaar. Steeds weer zagen we een lach op de gezichten

bij de mensen waar we iets mochten geven en brengen. En zo hebben we namens jullie, de kinderen
van CBS de Burcht, een stukje van Gods liefde mogen laten zien aan de mensen in Roemenië. Nogmaals willen we jullie allemaal, kinderen, familie, vrienden en iedereen die heeft bijgedragen, enorm
bedanken voor jullie inzet en voor jullie giften aan de stichting.

ZATERDAG 17 september
’s Ochtends voedselpakketten samenstellen, inpakken en uitdelen aan de gezinnen. Een bezoek gebracht aan een kerkje in Boekarest. ’s Middags hebben we
sport- en speelmaterialen gehaald om te klussen aan een speelplaats. Ook hebben
we het terrein en de tuin van de stichting met het schooltje netjes gemaakt. Onkruid weghalen en schoonmaken.

ZONDAG 18 september
Voetbaldoeltjes gemaakt, een schommel- en klimtoestel in elkaar gezet, basketbalring opgehangen en een speelplaatsje voor kinderen gecreëerd in een
klein wijkje waar veel arme gezinnen wonen. Daarna hebben we met de
kinderen gevoetbald en gespeeld! In de middag hebben we de spullen uitgezocht en ingeladen voor de volgende dag. Vervolgens op het terrein van de
stichting bomen gesnoeid en opgeruimd.

MAANDAG 19 september
Een bezoek gebracht aan een school en materialen voor onderwijs gebracht. Dozen vol pennen, potloden, stiften, schriftjes, boekjes, enz.

Daarna in de klassen gekeken en met de juffen/meesters gepraat.
In de middag nog extra spullen opgehaald die geschonken zijn uit
Nederland; dozen vol met kleding voor de winter. Dit kan volgende
maand weer worden uitgedeeld voordat de kou gaat intreden.
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Kinderboekenweek 2022

‘GI-GA-GROEN!’

Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek met als thema
‘GI-GA-GROEN'! Met de kinderen
duiken we aan de hand van de leukste
prenten, voorleesboeken en liedjes dit
thema in.
Er staan weer een aantal activiteiten
op de planning. We zingen op het
plein het themalied van de Kinderboekenweek: ‘GI-GA-GROEN’. Ook mogen ouders en andere familieleden in de klas komen voorlezen.
Er wordt een teken- en voorleeswedstrijd gehouden en als afsluiting wordt er een geweldige boekenmarkt georganiseerd in de school.

Opening Kinderboekenweek
We willen deze week graag openen met het gezamenlijk zingen en dansen van het themalied. Deze
opening vindt plaats om 09:00u, zowel op de locatie Broekweg als op het Duyfrak. Ouders zijn van
harte welkom om mee te kijken bij deze opening.

Teken-en voorleeswedstrijd
De kinderen mogen over bovengenoemd thema ook een tekening maken. De mooiste van iedere klas
wordt weer een jaar lang tentoongesteld in de gangen van school. Naast de jaarlijkse tekenwedstrijd

zijn we ook dit jaar weer op zoek naar een voorleeskampioen. De voorrondes vinden plaats in de klas
en op woensdag 12 oktober zullen aansluitend de groepen 3 & 4, de groepen 5 & 6 en de groepen 7
& 8 hun opwachting maken.
Voor de groepen 3, 4 en 5, op het Duyfrak, zal
de finale tussen deze drie groepen plaatsvinden
in de aula op hun eigen locatie.
Iedere bouw heeft een winnaar, die een mooi

aandenken in de wacht kan slepen. De jury zal
bepalen wie de voorleeswinnaars van CBS de
Burcht zijn. De winnaar van de bovenbouw
gaat door naar de regionale finale.
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Boekenmarkt
Op dinsdag 11 oktober vindt de boekenmarkt plaats op
beide locaties van 14:00u – 14:45u. Het is de bedoeling
dat ieder kind op deze dag een boek meeneemt die ze
thuis niet meer gebruiken. Bijvoorbeeld omdat het
boek al is uitgelezen of omdat de kinderen te oud zijn
geworden voor het boek. In ruil voor het meegenomen
boek krijgen de kinderen een boekenbon. Vervolgens
zullen alle boeken in de verschillende klassen mooi
worden uitgestald en mogen de leerlingen door de school opzoek naar een ander leuk boek. We hebben ervoor gekozen dat de kleutergroepen in de kleutervleugel blijven. Zij zullen dus alleen bij elkaar
in de klassen kijken.
Wilt u uw kind thuis helpen bij het uitzoeken van een geschikt boek om mee te nemen? Het zou fijn
zijn als de meegenomen boeken er nog netjes/aantrekkelijk uitzien voor de kinderen. Mocht u thuis
meerdere boeken hebben die niet meer gebruikt worden, dan is dit ook zeer welkom. De kinderen mogen hun boek ook al eerder inleveren bij hun eigen leerkracht. Vanaf 5 oktober kunnen zij hun boek

meenemen. De boekenbon ontvangen de kinderen op 11 oktober; de dag van de boekenmarkt.
Ouders zijn uitgenodigd om langs te komen tijdens de boekenmarkt.
Tot slot mogen de kinderen op 11 oktober verkleed naar school in het thema van de Kinderboekenweek: ‘GI-GA-GROEN’. Hierbij kunt u denken aan dieren, natuur, de kleur groen en nog veel meer!

Activiteitenprogramma Bibliotheek Katwijk
De Kinderboekenweek start op woensdag 5 oktober. Dit luiden we natuurlijk feestelijk in! Er is van
14.30u- 16.00u een hoop te doen in de bibliotheek. Iedereen is van harte welkom en er is een gratis
inloop, dus kom vooral langs en laat je onderdompelen op dit Gi-Ga-Groene feestje! Meer informatie
hierover kunt u vinden via deze link: Het Gi-ga-groene startfeestje | woensdag 5 oktober 2022 | Bibliotheek Katwijk
(op-shop.nl)

We wensen iedereen veel lees- en voorleesplezier de komende tijd.

Met vriendelijke groet,

De Kinderboekenweekcommissie
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Prinsjesdag 2022

groepen 5

Op dinsdag 20 september vertrokken de twee groepen 5 van de Broekweg naar Den Haag om te kijken naar Prinsjesdag. Het was een hele ervaring en we hebben een hoop gezien. Met als hoogtepunt
natuurlijk koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia. Drie kinderen uit groep
B5A vertellen, namens de groepen 5, over deze dag:
Robienne (groep B5A) We gingen met z’n allen in auto’s naar Den Haag toe. Toen we daar aankwamen moesten we lang wachten tot de koning, de koningin en prinses Amalia langskwamen in de

koets. Uiteindelijk kwamen ze langs en dat vond ik erg leuk.
Saar (groep B5A) Ik vond het heel leuk en spannend om de koning, de koningin en prinses Amalia te
zien. Ze zaten in een hele mooie koets. Er waren ook heel veel paarden bij. Zoveel dat ik ze niet eens
kon tellen. Het was een hele leuke middag.
Elin (groep B5A) We gingen met de auto naar Prinsjesdag. We zagen paarden, de koning, de koningin en prinses Amalia. Ze zaten in een mooie glazen koets met goud erop. Toen de koning weer voorbij was zijn we naar de kanonnen gelopen. Dat vond ik een beetje eng want de kanonnen maakten
hele harde geluiden. De mannen moesten de hele tijd stil staan. Het was een gezellige dag.
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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.

Financiële steun nodig?
Zit u in financieel zwaar weer? Lopen de kosten op? Als u recht heeft op hulp kan juf Esmeralda u
helpen een aanvraag te doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds 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 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. U kunt 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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Terugblik Paardenmarkt
Paardenmarkt 2022 zit er weer op. Gelukkig hadden we prachtig weer en kon de optocht eindelijk
weer plaatsvinden. Wat zag iedereen er fantastisch uit. Wij willen de boeren bedanken voor het rijden
en beschikbaar stellen van de karren, in het bijzonder boer van Leeuwen. We bedanken Jack Hoekstra
voor het leveren van het karton. Daarnaast willen wij alle ouders bedanken die ons hebben geholpen
bij het versieren van de karren. Helaas merken wij wel dat er steeds minder hulpouders zijn die tijdens
de werkweek komen helpen met tekenen en verven en/of komen klussen op de werkavond. Dit zorgt
ervoor dat het voorbereiden van de optocht een steeds grotere uitdaging wordt...

Tijdens de werkavond bij boer van Leeuwen zijn er
heel wat handige handjes nodig! De karren worden
voorzien van een stevig hekwerk en al die prachtige
versieringen moeten allemaal een plekje krijgen.

Ook het team van C.B.S. De Burcht zag er weer uit om door een ringetje te halen...
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Ontruimingsoefening
Op vrijdag 23 september hebben wij op beide locaties een ontruimingsoefening gehouden. Dit is belangrijk, zodat de kinderen en leerkrachten zijn
voorbereid op een calamiteit. In alle klassen ligt een ontruimingsmap,
met daarin een BHV-hesje, leerlingenlijst, noodnummers en plattegronden waarop de snelste routes en een afgesproken verzamelplek wordt
aangegeven. Iedere groep heeft een verzamelplek toegewezen gekregen.
De kinderen lopen met de leerkracht naar buiten via de kortste weg,

maar hierbij moet natuurlijk wel rekening worden gehouden met de locatie van de brandhaard.
De ontruimingsmap wordt bij een calamiteit altijd meegenomen, zodat de leerkracht snel kan controleren of
alle kinderen aanwezig zijn. Al met al lukte het ons om
met honderden kinderen binnen enkele minuten op de
afgesproken plekken buiten te staan en daar zijn we best
trots op. Na de ontruiming hebben wij de verbeterpunten genoteerd en besproken tijdens de eerstvolgende vergadering. Hier gaan wij direct mee aan de slag!

Inleveren batterijen
Speciaal voor basisscholen ontwikkelde Stibat het inzamelproject voor basisscholen. De Burcht is ook aangemeld
en wij sparen nu mee voor mooie producten. Voor elke
kilo ingezamelde lege batterijen ontvangen wij een spaarpunt. De gespaarde punten kunnen wij weer inwisselen
voor een waardebon. Met de waardebon kunnen we mooie schoolartikelen
bestellen! Hoe meer ingezamelde batterijen, hoe meer punten! Op beide loca-

ties staat inmiddels een inzamelton,
helpt u mee sparen?
U kunt de lege batterijen meegeven aan
uw kind.
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De Burcht: Christelijke school
Lied van de maand
Psalm 113
Daar waar de zon opkomt
Daar waar de zon opkomt
tot waar die ondergaat
daar wordt de naam van God geprezen
Mensen van noord tot zuid
en ook van oost tot west
iedereen die Hem dient
prijs de naam van de Heer!
Overal, iedereen, elke dag, altijd weer
van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat
prijs dan de naam van de Heer!
Wie is als onze God
die in de hemel woont
en alle mensen ziet op aarde?
Als je het moeilijk hebt
helpt Hij je er doorheen
Nee, niemand is als Hij
prijs de naam van de Heer!
Bridge
Halle, halle, halleluja!
Halle, halle-leluja!
Halle, halle, halleluja!
Halle, halle-leluja!

Psalm 113, vers 1
Prijst, halleluja, prijst de HEER,
gij 's HEREN knechten, immermeer
moet 's HEREN naam gezegend wezen.
Van waar de zon in 't oosten straalt,
tot waar z' in 't westen nederdaalt,
zij 's HEREN grote naam geprezen.
Deze maand een psalm. De psalmen vinden we terug

Tekst & muziek: Marcel Zimmer

in de Bijbel. In psalmen komen allerlei emoties naar
voren. Psalm 113 is een lofpsalm, het is de eerste van
een serie psalmen die lofpsalmen werden genoemd
(113-118). Ze worden gezongen bij grote feesten zoals het Pascha en Loofhuttenfeest. Er wordt in de
psalm verteld over Gods onvergelijkbare grootheid,
diepe liefde voor de mens. Het thema van de psalm
is 'Wie is als de Heere, onze God'. Het hele lied

word je opgeroepen God te loven en te prijzen.
Niemand is als Hij, Hij ziet iedereen, Hij helpt je, er
is niemand zoals Hij, halleluja!

14

BEDANKT GULLE GEVERS!
Zoals u in deze nieuwsbrief al heeft kunnen lezen is er heel goed
werk verricht in Roemenië. Wat was het mooi om het nieuwe
schooljaar zo te beginnen. Fijn om te zien dat u deze actie zo massaal heeft gesteund.
Laat dit nou precies zijn wat wij als school bedoelen en hebben ondergebracht in “De goede doelen
commissie”.
Wij willen het vanaf nu dus ook anders gaan aanpakken. Wij hebben in de afgelopen jaren verschillenden sponsoracties gehouden met de leerlingen van onze school. In oude nieuwsbrieven kunt u
waarschijnlijk nog wel het een en ander vinden. Wij als school hebben gemerkt dat u graag uw steentje bijdraagt tijdens deze acties. Wij willen dit dus minimaal 2 maal per schooljaar gaan organiseren,
zodat u uw giften daaraan kunt overmaken. U hoeft dan niet meer wekelijks een centje mee te geven
aan uw kind, maar u kunt uw gift overmaken tijdens een actie of als er een QR-code of betaallink
staat in een van onze nieuwsbrieven die u maandelijks ontvangt via Parro of de email.
Echter willen we tijdens de kerkdiensten die wij met de school organiseren blijven collecteren voor
een goed doel, maar er kan ook gevraagd worden om producten wat bijvoorbeeld nodig is voor een
goed doel.

Hoe zien wij dit als commissie.
We zijn het jaar gestart met de Stichting Kind in Oost-Europa. Dit doel bracht 6000,-- euro op.
De eerstvolgende actie / kerkdienst die er aan gaat komen is de Dankdag voor gewas en arbeid. Tijdens de kerkdienst en in de eerste komende nieuwsbrief willen we vragen om uw gift voor Dorcas
“mensen in nood” over te maken. U kunt een gift doen via de speciale QR-code of u kunt uw kind
geld meegeven voor tijdens de kerkdienst. Wij zullen de giften t/m 6 november schenken aan Dorcas.
Wij zullen Dorcas ook gaan benaderen om net als de Stichting Kind in Oost-Europa iets te komen
vertellen over wie zij zijn en wat zij met hun goede doel willen bereiken.
Vanaf maandag 7 november willen we tot na de kerstvakantie weer voor een ander goed doel gaan

sparen en zal er tijdens de kerstkerkdienst van school ook weer gecollecteerd worden. Dit is hoe wij
het wat meer handen en voeten willen gaan geven. En wij houden u natuurlijk op de hoogte via de
nieuwsbrief.
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Tot slot
Als commissie denken wij dat we op deze manier met elkaar een mooie bijdragen kunnen gaan leveren aan de mensen om ons heen. Met de giften die u en uw kind doen kunnen we andere mensen iets
meer in het licht zetten en laten stralen. Wij danken u vast voor de medewerking die u en uw kind
gaan leveren en houden u en uw kind op de hoogte van alle actie die wij met CBS De Burcht willen
gaan ondersteunen.
Een vriendelijke groet,
De goede doelen commissie.

PayPaymentRequest (rabobank.nl)
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Sponsorkind C.B.S. De Burcht
Onderstaand bericht ontvingen wij onlangs van Plan International
over ons sponsorkind Priscilla Auma. Wat een mooi nieuws! Daarom
willen wij u op de volgende pagina graag voorstellen aan het nieuwe
sponsorkind van C.B.S. De Burcht: Mary Magdaline Ketteh.
We hopen dat wij als school ook voor haar de komende jaren veel kunnen betekenen .
Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen van CBS De Burcht,
We hebben goed nieuws gekregen over ons sponsorkind in Oeganda. De situatie in Eastern, het gebied waar ons
sponsorkind Priscilla Auma woont, is zo vooruit gegaan dat Plan International haar doelen in dit gebied heeft bereikt. Een fantastische mijlpaal!
Mede dankzij u/jullie steun hebben zij de afgelopen jaren diverse projecten en werkzaamheden kunnen uitvoeren
in Eastern. Ook hebben zij er alle vertrouwen in dat deze gemeenschap nu op eigen benen kan staan en dat ze het
leven van Priscilla een positieve wending hebben gegeven. De medewerkers van Plan International hopen dat
u/jullie het werk deze organisatie wilt blijven steunen. Door te kiezen voor een ander sponsorkind in een gemeenschap waar hulp op dit moment hard nodig is.
Met u/jullie steun kunnen zij meisjes en jongens een betere toekomst blijven bieden. De medewerkers van Plan International bedanken u/jullie hartelijk voor het vertrouwen en de waardevolle bijdrage voor hun werk.
Alleen met sponsors zoals u/jullie kunnen zij het verschil maken voor meisjes en jongens wereldwijd.
Met vriendelijke groet,
De medewerkers van Plan International

Dit is Priscilla Auma, de afgelopen jaren was
zij het sponsorkind van C.B.S. De Burcht.
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