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Kinderboekenweek 2022 

Wat een kanjers hebben wij op CBS De Burcht. Tijdens de voor-

leeswedstrijd van de Kinderboekenweek hebben wij veel talent 

voorbij zien komen. De kinderen van groep 3 en 4 durfden in een 

volle aula een stukje uit hun favoriete boek voor te lezen. Ook de 

voorleeswinnaars van de groepen 5, 6, 7 en 8 hebben laten horen 

wat ze kunnen. Natuurlijk zijn alle deelnemers stuk voor stuk win-

naars, maar Lieke Oudshoorn (B7A) mag zich de beste voorlezer 

van CBS De Burcht noemen! Zij wist de jury het meest te overtui-

gen van haar voorleeskwaliteiten. Alle voorleeswinnaars ontvingen 

een cadeaubon en een heuse gouden griffel. Naast de voorleeswed-

strijd werd er een tekenwedstrijd gehouden. Alle kinderen van 

groep 1 t/m 8 deden hun uiterste best om tekenwinnaar te worden 

van zijn of haar groep. De winnaars ontvingen een gouden penseel 

en oorkonde. De prachtige kunstwerken hebben natuurlijk een 

mooi plekje gekregen in de school! U kunt meer informatie vinden 

op pagina 3. 
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Agenda 

2 nov: Dankdag i/d kerk 

 

4 nov:  Kijkje i/d klas  

 

9 nov: Ontbijten op school 

zelf ontbijt meenemen 

 

11 nov: Schriften mee naar huis 

 

21-25 nov: Pre-adviesgesprekken 

groepen 8 
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1 B2A Jacky Volwater 
3  B7A Lucas Heinz 

4  B1A Yvke van Duijn 
4    B1B Fleur van der Weyden 
4 B2A Senna van Duijn 

4 D8A Aron Hoekstra 
5 D8A Yarie Vink 

6 B4A Justin Haasnoot 
7 D5 Mia Jonker 

7  D8B Aimée de Vos 
8  B1C Joël van Dorp 
8 B2A Gian Everhardus 

9 B3 Daan Hoek 
10 D8B Tijn van der Meij 

11 D1 Devn van Es 
11 B4B Luc de Mooij 

11 B5B Iris Kuijt 
11  B6B Lucas van der Plas 
14 D8B Christine van Eijk 

Jarigen november: Van harte gefeliciteerd! 

16 B5B Meesje Oudshoorn 
16 D8B Carlijn Schröder 

17  B2A Fenne Maagdelijn 
17 B2B Jesse Reitsema 
18 B3 Laura Haasnoot 

18  D8B Lotte van Loon 
19 D1 Jayden Oomens 

20 D1 Fleur van Gijlswijk 
20 B6B Julie de Mooij 

21 D1 Zara Sluijs 
21 D5 Vajèn Griekspoor 
23 B6B Robbin Volwater 

24 B4B Fem Slootweg 
26  D4 Jippe Braunstahl 

26 B4B Benthe de Vries  
27 B7B Brigitte den Haan 

29 D1 Novi de Jong 
30 B7A Lieke Oudshoorn 
 

Welkom op school 

04-11 Yvke van Duijn (B1/2A) 

04-11 Fleur van der Weyden (B1/2C) 

08-11 Joël van Dorp (B1/2C) 

11-11 Devn van Es (D0/1) 

19-11   Jayden Oomens (D0/1) 

21-11  Zara Sluijs (D0/1) 

29-11   Novi de Jong (D0/1) 

    

   

 

 

Verlof 

Juf Petra van der Plas heeft drie maanden verlof opgenomen en gaat een verre reis maken. Juf Marit 

komt woensdag 16 november terug van haar verlof en zal het werk van juf Petra in groep B1/2B 

overnemen. Gelukkig komt juf Petra van der Plas na haar reis terug op CBS De Burcht, zij neemt het 

werk over van juf Petra de Best. Wij wensen juf Petra een hele fijne reis toe en we vinden het fijn dat 

we juf Marit weer mogen verwelkomen.   
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Kinderboekenweek 2022 

De Kinderboekenweek 2022 was weer een groot succes! We mochten met de kinderen werken aan het 

thema ‘GI-GA-GROEN’. De KBW werd op woensdag 5 oktober door de kinderen feestelijk geopend 

door te dansen op het themalied van Kinderen voor Kinderen. Er hebben verschillende activiteiten 

plaatsgevonden die pasten bij het thema. Nogmaals bedankt papa’s, mama’s, opa’s en oma’s voor het 

voorlezen in de klas. Ook dit jaar hadden we een tekenwedstrijd georganiseerd en er zijn veel prachti-

ge tekeningen gemaakt. Wat hebben we er talenten tussen zitten op onze school!  

De winnende tekeningen zijn opgehangen in de gang op beide locaties en kunnen daar bewonderd 

worden. Ook was de boekenmarkt een groot succes. Verder hebben de kinderen per groep gestreden 

om de titel ‘beste voorlezer van de klas’. De winnaar van de groepen 7/8 mag daarnaast ook altijd 

nog de school vertegenwoordigen tijdens de Regionale Voorleeswedstrijd. Lieke Oudshoorn (groep 

B7A) zal dat dit jaar voor ons gaan doen. Alvast ontzettend veel plezier en succes, Lieke!  
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Onderwijsinspectie over CBS De Burcht: “overtuigend goed” 

De onderwijsinspectie heeft CBS De Burcht met overtuiging het predicaat ‘goed’ gegeven. De school 

heeft deze sprong vooruit voor elkaar gekregen dankzij de professionele cultuur binnen het team en 

de schoolleiding, waarin samenwerken centraal staat. “Kinderen worden gezien, voelen zich ook ge-

zien en worden passend ondersteund en uitgedaagd”, aldus het rapport. 

De ambitie van directeur Robbert van Rietschoten was om te groeien van ‘voldoende’ naar ‘goed’: 

“Waar ik heel blij mee was, is dat we dit als team voor elkaar hebben gekregen. Het zijn geen indivi-

duele prestaties, maar de inspectie heeft gezien dat teamleden elkaar ondersteunen en van elkaar le-

ren. Dat betekent dat er een solide basis ligt onder deze kwaliteitsscore. We hebben met methoden als 

‘Teach Like a Champion’ hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de leerkrachten en aan het 

samen leren van elkaar. Het is mooi dat dit nu zijn vruchten afwerpt en dat we daarop kunnen voort-

bouwen de komende jaren.” 

 

 

 

 

Kwaliteitszorg 

Bij het inspectiebezoek spraken de inspecteurs met ouders, kinderen en leerkrachten en bezochten zij 

verschillende lessen. Ook bekeken zij in de klas de leermethoden en hoe leerkrachten die gebruiken 

en leerresultaten vastleggen. De inspecteurs gaven een oordeel over het onderwijsproces, veiligheid 

en schoolklimaat en onderwijsresultaten. Gekeken werd 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 werd een score toe-

gekend. De inspectie schrijft: “De CBS De Burcht is niet alleen 

een school die hoge, ambitieuze doelen nastreeft maar deze ook 

waarmaakt. Dit komt omdat de school haar leerlingen goed kent 

en weet wat zij met hen kan en wil bereiken. Er is sprake van 

een goed georganiseerde en geleide school en een gedreven en 

bevlogen team van leraren die professioneel met elkaar samen-

werken.” 
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Open dag 25 november  

CBS De Burcht heeft een locatie op de Broekweg in Valkenburg en een locatie in ’t Duyfrak in de 

Brede School, met de ingang langs het fietspad. In ’t Duyfrak wordt een doorlopende leerlijn ontwik-

keld, zoals op de Broekweg. Kinderen kunnen dan hun hele schoolperiode op de dichtstbijzijnde lo-

catie naar school. Inmiddels komt 40% van de kinderen die nieuw zijn ingeschreven uit ’t Duyfrak. In 

september startten de groepen 1 tot en met 5 in ’t Duyfrak.  

Op vrijdag 25 november is er een Open Dag van 14.00 – 17.00 voor iedereen die eens een kijkje wil 

nemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven oudergesprekken groepen 8 

Van maandag 21 t/m vrijdag 25 november vinden de 15-minutengesprekken van groep 8 plaats. De 

groepen 8 houden 15 minuten aan om ook te kunnen spreken over de overgang naar het Voortgezet 

Onderwijs. Het gesprek is met de leerkracht, ouder(s) en kind. 

Via Parro ontvangt u van de leerkracht meer informatie.  

 

Het volledige inspectierapport is hier te lezen.  

https://cbsdeburcht.nl/wp-content/uploads/2022/10/Definitief-rapport-07MQ-C1-De-Burcht.pdf
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Psychomotoriek         

Over lateralisatie en liggende achten..  

Misschien is het u weleens opgevallen bij kleine kinderen. Tot de leeftijd van 5 á 6 

jaar hebben zij nog weinig besef van de begrippen links en rechts. De bewegingen 

die ze maken met hun handen en voeten zijn nog vaak symmetrisch; ze zijn el-

kaars spiegelbeeld. Als ze bijvoorbeeld spelen met een autootje pakken ze vaak in 

het midden de auto over van hun ene naar hun andere hand. Een grote beweging 

maken met één hand van rechts naar links of andersom lukt nog niet. Dit heeft 

alles te maken met het lateralisatieproces; het rijpingsproces van beiden hersenhelften, waarbij één 

helft zich gaat ontwikkelen tot de dominante helft. Als dit proces goed verloopt kunnen de beiden her-

senhelften goed gaan samenwerken. 

 

Wij checken tijdens een screening onder andere waar het kind in dit proces staat door hem of haar een 

liggende acht te laten tekenen, misschien beter bekend als het lemniscaat of het infinityteken. Wij kij-

ken of het kind het gevoel voor richting heeft om tot een vloeiende liggende acht te komen. Dit heeft 

namelijk alles te maken met werkrichtingen; je gaat van links naar rechts en weer terug. En die werk-

richtingen vloeiend kunnen hanteren is op school ook weer ontzettend belangrijk; denk aan het kun-

nen lezen van links naar rechts, het verschil kunnen zien tussen een b en een d, maar ook het schake-

len tussen het maken van rijtjes plussommen (je werkt van links naar rechts) en minsommen (je werkt 

van rechts maar links) enz. 

Rond de leeftijd van 7 á 8 jaar is dit proces ongeveer 'klaar'. Maar wat als het hierna nog niet lukt? 

Dan gaan we aan de slag met de motoriek. Niet alleen liggende achten oefenen op een plat vlak, maar 

met het hele lijf aan de slag. Spelen en oefenen met balans(materiaal), kruislopen, tweehandige oefe-

ningen en in de categorie 'kent u deze nog?' klapspelletjes zoals 'papegaaitje leef je nog'. De kracht van 

bewegend leren!  

 

Wilt u meer weten over dit lateralisatieproces, over 

onze screeningen of heeft u een andere vraag of 

opmerking? Dan kunt u altijd contact met ons op-

nemen.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Juf Threa, juf Annemiek en juf Petra de Best  
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Schoolontbijt woensdag 9 november 

Dit jaar is het schoolontbijt iets anders geregeld dan andere 

jaren. Op woensdag 9 november willen we gezellig ontbij-

ten in de klas.  

Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een ontbijt meene-

men. Het is gewenst dat de kinderen ook gezonde dingen 

meenemen met het ontbijt. Het lijkt ons leuk als de kinderen 

deze ochtend in pyjama of onesie naar school komen. De 

leerkracht laat u via Parro weten op welke manier het ont-

bijt zal plaatsvinden in de klas.  

 

Pieten vijfkamp & Pietendiploma 

 

 

 

 

 

 

 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom de activiteiten van de kinderen te komen bewonderen.  

U ontvangt binnenkort een uitnodiging via Parro. 

 

Hartelijke groet,  

 

Gerie van Vliet en Anne Hoek 

Vakdocenten gymnastiek  

 

Veiligheid rondom de school 

Het wordt donkerder en de regenachtige dagen zorgen ervoor dat auto’s vaker gebruikt worden dan 

in de zomerperiode. Wilt u er, vooral rondom de school, opletten dat u voor een veilige parkeerplek 

kiest. Jonge kinderen steken soms ‘zomaar’ de weg over. We willen ook graag dat de kinderen zich 

zo veilig mogelijk door het verkeer kunnen bewegen. Goede fietsen met goed werkende verlichting 

helpt daarin mee! 

Donderdag 24 november 2022: Vijfkamp 

 

08.45 groep B6B 
09.45 groep B6A 

10.45 groep B7A 
11.45 groep B7B 
13.00 groep D8B 

14.00 groep D8A 

Donderdag 1 december 2022: Pietendiploma 

 

08.45 groep D4/5 
09.35 groep B5A 

10.35 groep B5B 
11.25 groep B4A 
13.30 groep B4B 

14.25 groep B3 
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De Burcht: Christelijke school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied over licht, want hoe donker de wereld ook kan 

lijken, Wij staan in het Licht. God is er voor ieder-

een! En wij mogen Zijn licht doorgeven. Alle kin-

deren kunnen dit. Je hoeft er niet geleerd voor te 

hebben, geen hoogvlieger te zijn, geen dominee of 

leraar. Een vriendelijk woord, een omhelzing, iets 

delen, mensen groeten om je heen, iets meenemen 

voor de voedselbank, een ander helpen bij iets wat 

hij/zij niet snapt. Dan geven we het Licht door. Dan 

zijn we Gods handen en voeten. En maken we de 

wereld een beetje lichter!    

 
 

Dankdag 

Op woensdag 2 november is het dankdag. In de aan-

loop hiernaartoe hebben wij een oproep gedaan om 

boodschappen in te zamelen voor de Voedselbank. 

Ontzettend bedankt voor uw bijdrage.  

In de ochtend is er een schoolkerkdienst voor alle 

groepen om 9.00 uur. Voorafgaand aan dankdag 

staan wij met de kinderen stil bij waar we God dank-

baar voor mogen zijn. Dit doen we door middel van 

gesprekken, verhalen, 

activiteiten en het zin-

gen van liederen. 

Lied van de maand 

Licht  

Soms lijkt de wereld zo donker 
En kijken mensen zo somber 

Maar U geeft blijdschap 
En die is voor iedereen 

Soms zie ik kinderen huilen 
Bij U mogen ze schuilen 
Want U geeft blijdschap 

En die is voor iedereen 
 

U zei dat wij licht in de wereld zijn 
Die hoop en liefde schijnt 

De duisternis verdrijft (hey) 
Wij gaan door, want Uw liefde schijnt 

Als een lichtshow voor de wereld! 

Kom op! We gaan, doe je lampen aan 
Ja, we staan stevig op de Rots 

U heeft alles gedaan, 
Ja, we willen doen wat U doet. 

Want U maakt alles weer goed! 
 

Wij staan in het licht - licht 

Breken door de duisternis - nis 
Telkens als het donker is - is 

Schijnen wij dit felle licht 
Jezus is ons licht - licht 

Sterker dan de duisternis - nis 
Op alles wat nog donker is - is 

Schijnen wij dit felle licht 

We schijnen met Uw licht! 

 

Oeh who oh, Oeh who oh 
Schijn het licht - schijnt het licht 

We schijnen met Uw licht! 
 

Soms zijn er mensen zo bang en 
Kijken ze soms zo gespannen 

Maar U geeft vrede en die is voor iedereen 

Soms zie ik spannende dingen 
Dan ga ik over U zingen 

Want U geeft vrede en die is voor iedereen 
… 

 

Make some noise kids 

 

De volledige songtekst kunt u hier vinden:  
Make Some Noise Kids - Licht songtekst 

https://muzikum.eu/nl/make-some-noise-kids/licht-songtekst
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