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Dank u Sinterklaasje... 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

Dinsdagnacht 16 november heeft C.B.S. De Burcht bezoek gekre-

gen van wel twee zeer rommelige pieten. Vanwege het pietentekort 

begrijpen we natuurlijk dat Sint geen andere keuze had dan het in-

zetten van zijn rommelpieten voor het vullen van de schoentjes. De 

schoentjes van de kinderen van De Burcht konden toch niet leeg 

blijven! Gelukkig troffen de kinderen van groep 1 t/m 4 niet alleen 

maar rommel aan; iedere schoen was netjes gevuld met een ca-

deautje. Dank u wel Sinterklaasje! Op maandag 5 december is onze 

sintviering. Meer info vindt u op pagina 4. 

Kerst  

De kerstcommissie heeft voor een mooi advents– en kerstproject 

gezorgd, zie pagina 4. De kerstviering staat op de planning voor 

woensdagavond 21 december in de klassen en vrijdag 23 december 

in de kerk. De groepen 1 en 2 zijn op deze laatste dag voor de kerst-

vakantie vrij. Het team van C.B.S. De Burcht wenst u alvast hele 

prettige kerstdagen en een mooie jaarwisseling toe!  
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Agenda 

5 dec: Sinterklaasfeest 

Tot 14.00u school 

 

21 dec: kerstviering in de klas 

19.00u-20.00u 

 

23 dec: laatste schooldag start 

kerstvakantie 

Gr. 1-2 hele dag vrij  

Gr. 5-8 de middag  vrij 

 

9 januari 2023: studiedag 

Leerlingen zijn vrij 

CBS De Burcht 071-4074467 info@cbsdeburcht.nl  



2  

 

2 B4A Luuk van Leeuwen 
2 D8B Yenthe van der Nagel 

3 B7B Elin van den Berg 
10 D3 Bibi van Duijvenbode 
11  D5 Sem van Bentum 

11 B7B Pepijn Timmermans 
12 B7B Fiene van der Nagel 

12 D8A Fay van Stijn 
14 B7B Pepijn Joffers 

14 B2B Juul van Leeuwen 
14  B2B Senn van Leeuwen 
16 D1 Sarai Dikkers 

16 B3 Jette Wolvers 
17 D5 Tim Heemskerk 

17 B6B Stijn Robbers 
18  B1B Thomas van der Plas 

Jarigen december: Van harte gefeliciteerd! 

18 D1 Jari van der Kwaak 
19 D1 Nikki Lut 

19 B4B Morrison Kamsteeg 
19 B5B Jade Smith 
20 B7B Felin Benard 

21 B6B Pepijn Freke 
23 B8B David Prigge 

24 D4 Fedde de Jong 
24 B6B Daan van der Meij 

24 B6B Isabel van der Meij 
24 B7A Finn Mourits 
24 B8B Isabella de Vreugd 

27 B1B Duuk Slootweg 
27 B5A Nina Kruidenier 

30 B5B Jaylinn van Utrecht 
30 B7A Julian Heemskerk 

Welkom op school in januari:   

Leerlingen die in december 4 jaar worden starten bij ons in januari. De maand december is vaak kor-

ter en goed gevuld met verschillende feesten. Het is daarom rustiger en volgens ons beter om pas in 

januari te beginnen. Onze kleutergroepen krijgen er gedurende het hele schooljaar nieuwe kinderen 

bij, zowel op locatie Broekweg als locatie Duyfrak. 

 

Welkom in groep D0/1:   

Jari van der Kwaak (18-12-2018) 

Ziva Gravekamp (15-01-2019) 

 

 

 

Juf Yvonne 

Juf Yvonne gaat per 1 januari 2023 een dag minder werken: maandag, dinsdag 

en woensdag wel, maar op donderdag niet meer. Juf Yvonne is op 16 november 

66 jaar geworden. Officieel zou de juf nu al met pensioen mogen, maar gelukkig 

blijft ze graag nog wat langer op De Burcht! We zijn juf Yvonne dankbaar voor 

haar inzet bij de kleuters op locatie Broekweg en we zijn dan ook blij dat we nog 

wat langer van haar hulp gebruik mogen maken. Heel eerlijk? We kunnen de juf 

echt nog niet missen! 
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Sinterklaasfeest 

Maandag 5 december zal Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek brengen aan onze school. Dit jaar 

komt er op beide locaties een groots onthaal met de pietendans. Juf Gerie heeft hier met de kinderen 

al weken voor geoefend. Als u het niet laten kunt, mag u natuurlijk mee dansen. De ouders zijn van 

harte welkom bij de aankomst van Sinterklaas en tijdens de pietendans.  

 

Locatie Duyfrak: 

09:00 uur                               Aankomst Sinterklaas per boot in Dorpsweide. 

09:05 uur                               Welkom Robbert op schoolplein. Aansluitend pietendans. 

  

  

Locatie Broekweg: 

10:25 uur                               Aankomst Sinterklaas per boot bij het Pontje. 

10:45 uur                               Welkom Robbert op schoolplein. Aansluitend pietendans. 

 

 

Omdat er op onze school alleen maar lieve kinderen zitten zal de Sint voor iedereen vast wel een ca-

deautje bij zich hebben! De hogere groepen hebben lootjes getrokken en zullen dit op deze dag gezel-

lig met elkaar vieren. De surprises kunnen die ochtend naar binnen worden gebracht. Samen gaan we 

voor een ouderwets gezellige viering. Let op! De school is op deze dag om 14.00 uur uit. 

 

 

 

Geboren 

Onlangs ontvingen wij dit 

prachtige geboortekaartje 

van de familie Haasnoot. 

Laura (B3) en Hans 

(B1/2C) hebben op 16 no-

vember een lief, klein broer-

tje gekregen. Wij wensen 

het gezin veel liefde en ge-

luk toe met hun zoon en 

broertje: Rik. 
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Advent en Kerst 2022 

Afgelopen zondag is de adventsperiode weer begonnen.  

Als school zullen we vanaf deze week weer in de klassen star-

ten met de verhalen naar het kerstfeest toe. 

 

Dit jaar gaan we op zoek! 

Op zoek naar geluk. Op zoek naar mooie momenten, op zoek naar wijsheid en rijkdom. Vandaag de 

dag mogen we dankbaar zijn voor alles wat wij ontvangen van de Heer. Laten wij op zoek gaan naar 

Zijn oneindige liefde en Hem volgen.  

 

In de klas gaan we aan de hand van de verhalen op weg naar het kerstfeest kijken wie er op zoek was. 

Zo waren Zacharias en Elisabeth op zoek  naar geluk. Ze verlangden naar een kindje. 

Jozef en Maria waren op zoek naar een plek om te overnachten en de wijzen uit het oosten waren op 

zoek naar het koningskind. Ze volgden de ster.  

We zullen hierover doorpraten en liedjes over luisteren, maar leren ook gedichtjes en maken tekenin-

gen die we straks zullen gebruiken in de kerstdienst.  

In de laatste week zullen we met elkaar kerstfeest vieren in de klas en als afsluiter hebben we een 

dienst in de grote kerk met als thema “Op zoek”. 

 

Babynieuws 

We hebben mooi nieuws te melden over juf Miranda 

(B6B). Ze is in verwachting van haar derde kindje en is 

in juni 2023 uitgerekend. We feliciteren de juf en haar 

man met dit mooie nieuws en wensen haar een voor-

spoedige zwangerschap toe! Juf Petra de Best (B6B) is 

in februari uitgerekend en gaat eind januari heerlijk met 

welverdiend verlof.  

Juf Petra van der Plas zal het verlof van beide juffen in 

gaan vullen. We zijn dan ook erg blij dat de juf op tijd terug is van haar wereldreis en wij niet verder 

hoeven te zoeken naar vervanging.  

We wensen juf Petra de Best alvast een heel fijn zwangerschapsverlof toe! 
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Een samenvatting van onze verbeterborden: periode 1 

Onderbouw 

De onderbouw heeft gewerkt aan de beginselen van het begrij-

pend lezen. Begrijpend lezen begint wat ons betreft vooral met 

het actief betrokken zijn bij een verhaal en een goede luisterhou-

ding. We hebben bekeken of de leerlingen een passende reactie 

kunnen geven tijdens het luisteren naar een verhaal.  

 

Via de Bibliotheek kwamen er veel verschillende prentenboeken de klas in, passend bij het thema. 

Door de leerlingen bewust te prikkelen met bewegingen en materialen was er een grote betrokkenheid 

te zien. Daarnaast hebben we ondervonden dat het betrekken van de prentenboeken in speelhoeken 

ook zorgt voor een actievere luisterhouding bij een volgend verhaal/prentenboek. Door dit verbeter-

bord zijn we ons bewuster geworden van het belang van dit bewegend leren/luisteren en concrete 

materialen tijdens het voorlezen of vertellen.  

 

Middenbouw 

De afgelopen periode hebben wij gewerkt aan het verbeteren van het begrijpend lezen. De midden-

bouw heeft ervoor gekozen om tijdens dit verbeterbord te werken aan twee doelen; enerzijds wilden 

wij het leesplezier van de kinderen vergroten. Anderzijds wilden wij ook een actieve werkhouding bij 

de kinderen bewerkstelligen, en hen meer eigenaarschap geven over hun werk. We hebben gewerkt 

aan de leesmotivatie door meer voor te lezen, de kinderen boeken te laten promoten aan elkaar of een 

vraag te stellen na het stil lezen. Ook hebben sommige collega’s als verrassing eens een boek ingepakt 

zodat de nieuwsgierigheid van de kinderen geprikkeld werd. We hopen dat door in te zetten op lees-

bevordering (het leuker maken van lezen) we kinderen op deze manier ook meer enthousiast kunnen 

maken voor bijvoorbeeld Grip op lezen.   

Door de kinderen meer samen te laten werken en hen zelf vragen te laten bedenken bij teksten hebben 

wij geprobeerd de kinderen actief betrokken te houden bij het lezen. We hebben laten zien dat lezen 

niet alleen tijdens Station Zuid of Grip centraal staat, maar dat een tekst goed kunnen lezen en begrij-

pen eigenlijk altijd en bij meerdere vakken heel belangrijk is. Op onze beurt kwamen wij er weer ach-

ter dat wij als leerkrachten soms best eens door mogen vragen bij een antwoord dat de leerling geeft. 

Soms rekenen wij een antwoord fout, maar blijkt bij uitleg van een leerling dat een vraag op verschil-

lende manieren geïnterpreteerd en uitgelegd kan worden.  
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We hebben de afgelopen periode dus hard met elkaar gewerkt aan bovenstaande doelen met hele 

mooie successen en resultaten. Feit blijft dat lezen ontzettend belangrijk is en we hier als school aan 

moeten blijven werken. Ook hopen wij dat u als ouders dit thuis blijft stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld 

door elke dag even een momentje samen in een boek te lezen, met uw kind naar de bieb te gaan of 

voor te lezen. Zelfs voor kinderen die al goed zelf kunnen lezen blijft dit erg leuk! 

 

Bovenbouw 

In dit Verbeterbord 1 hebben wij als bovenbouw aan het volgende doel gewerkt: ‘Het cijfer wat de klas 

geeft aan begrijpend lezen moet na deze periode gestegen zijn. Motivatie en plezier groeit’.   

We stellen de onderwerpen van de teksten centraal en bieden de verschillende strategieën door te mo-

delen aan, hierbij benoem je de denkstappen hardop. De methode biedt de teksten op een leuke en 

kleurrijke manier aan om de kinderen meer te laten wennen aan de wat kleurlozere teksten van CITO 

Begrijpend Lezen wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de methodiek CITO ABCDE trainer.  

In deze periode hebben wij er ons vooral op gericht om ons te richten op het vergroten van het leesple-

zier en het toepassen van de coöperatieve werkvormen bij begrijpend lezen. Met dit alles wordt ook 

een stukje eigenaarschap om deze teksten te beheersen vergroot.  

Niet alle teksten zijn leuk, maar hoe gaan we die dan wel gemotiveerd maken? Door dit stukje besef 

zagen we veel groei bij de motivatie van de leerlingen en het plezier als die inspanning ook het ge-

wenste en verwachte resultaat liet zien.  

Tijdens Verbeterbord 1 hebben wij de kinderen er ook op kunnen wijzen dat juist hun motivatie, de 

voorkennis en het plezier in het lezen van deze teksten het resultaat van begrijpend lezen vergroot.  
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Psychomotoriek               Reflexen 

“Kinderen willen leren. Wanneer ze hun lichaam, geest, emotie, fantasie en enthousiasme inschakelen, leren en 

groeien ze. Deze groei is niet alleen voor deze specifieke ervaring, maar ook voor hun algehele persoonlijkheid.’’ 

     

Deze keer willen we u iets vertellen over de bewegingsontwikkeling van het kind. 

Kunt u zich nog herinneren toen uw kind geboren werd? Uw kind deed nog niet zoveel, toch was het 

al volop in ontwikkeling. Dit gebeurde zelfs al in de baarmoeder; 9 maanden lang heeft het kind zich-

zelf getraind om ter wereld te kunnen komen.  

Wanneer een kind net geboren is, bestaan de bewegingen vooral uit reflexen: een onbewuste beweging 

die aangestuurd wordt door de hersenstam. Terwijl het zenuwstelstel zich verder ontwikkelt zullen 

deze reflexen steeds meer beheerst worden en gecontroleerde bewegingen worden.  

Elke beweging heeft een doel en is een stap naar.... de volgende stap. Het kind beweegt eerst ongecon-

troleerd met zijn of haar handen. Maar dit zal steeds beter gaan en uiteindelijk heeft het kind controle 

over de handen en kan het gericht iets oppakken of aanraken. Zo ging het kind zich steeds meer ont-

wikkelen tot rollen, zitten, tijgeren, kruipen en uiteindelijk lopen.  

Er zijn reflexen die moeten verdwijnen, maar ook die moeten blijven, zoals je hand weg trekken bij 

hitte.  

Wanneer een reflex niet verdwijnt die wel had moeten verdwijnen, verstoort dit de ontwikkeling van 

het kind. Waarom verdwijnt een reflex niet? Er kunnen verschillende oorzaken aangewezen worden, 

zoals een stortbevalling of keizersnede, te weinig bewogen als baby/jong kind of te snel gaan lopen. 

Vaak is deze oorzaak niet precies meer te achterhalen. Gelukkig door de juiste oefeningen aan te bie-

den, zal deze reflex alsnog verdwijnen en de ontwikkeling weer op gang helpen.  

De oefeningen zijn vaak simpel, meer bewegen. Daarvoor zijn wij opgeleid tot psychomotorische kin-

dercoach om de juiste beweging bij het juiste kind aan te bieden. Op dit moment richten we ons voor-

al op de onderbouw. Het is belangrijk dat kinderen hier al gesignaleerd worden, zodat wat enkele oe-

feningen al veel invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de komende schooljaren.  

Met vriendelijke groet,  

 

Juf Threa, juf Annemiek en juf Petra de Best  

Anne Barlin: The art of Learning through movement 
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Terugblik open dag  

Op vrijdag 25 november werd op beide locaties een open dag georga-

niseerd om iedereen kennis te laten maken met C.B.S. De Burcht.  

Er was taart en een popcornmachine om het mooie inspectierapport 

te vieren en er werd van alles georganiseerd zodat alle ouders en mo-

gelijk nieuwe ouders van De Burcht een indruk konden krijgen van 

onze school. Naast de inzet van het team hebben leerlingen van 

groep 7 en 8 geholpen met rondleidingen, zijn er filmpjes gemaakt en 

heeft de leerlingenraad meegedacht. Alle kinderen van De Burcht 

hebben een bijdrage geleverd door het maken van een mooie slinger 

die natuurlijk goed zichtbaar werd opgehangen om nieuwe ouders en 

kinderen te verwelkomen. We kijken terug op een geslaagde open 

dag met nieuwe aanmeldingen als mooi resultaat. 

 

 

Oudersteunpunt 

Uit de landelijke evaluatie Passend Onderwijs is gebleken dat veel ouders moeite hebben met het vin-

den van de juiste informatie en het vinden van een passende onderwijsplek. Daarom heeft het Minis-

terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ieder samenwerkingsverband de opdracht gegeven 

een Oudersteunpunt in te richten. 

Het samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek is momenteel bezig met het inrichten van 

een Oudersteunpunt. Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk om het steunpunt samen met 

ouders vorm te geven en maakt daarom gebruik van de tool Vertellis. Deze tool bestaat uit een vra-

genlijst, maar er is ook ruimte voor een eigen verhaal. Middels deze tool wil het samenwerkingsver-

band zoveel mogelijk verhalen ophalen van ouders/verzorgers over hun ervaringen met Passend On-

derwijs. Deze ervaringen worden vervolgens gebruikt voor het ontwikkelen en inrichten van 

het Oudersteunpunt. Het samenwerkingsverband nodigt ouders van harte uit om hun ervaringen via 

deze link met ons te delen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

 

 

 

Gelbrich Walda en Lianne Suijten 

https://swv-db.nl/pagina/440014/Vertellis%3F%21
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De Burcht: Christelijke school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stel je voor dat de Here Jezus in onze tijd gebo-

ren was. Zouden wij dan in Hem hebben geloofd 

als de redder van de wereld? Of hadden wij het 

bestempeld als fake nieuws? In wat voor gezin 

zou Hij geboren zijn? De middenklasse, of een 

vluchteling, wie zal het zeggen. Denk daar eens 

over na. Wij doen dat ook met de kinderen en 

het lied van de maand december gaat hier ook 

over. De band Lev zingt dit lied. Het zet je aan 

het denken maar geeft ook de boodschap van 

kerst mee: God is bij ons, bij ons allemaal. Hij 

laat Zich vinden. Er is hoop voor elke tijd. Wat 

een kerstverhaal! 

Lied van de maand 

Vandaag bij ons 
 

Als U vandaag bij ons zou komen, 

waar zouden wij U vinden, waar zouden wij U vinden? 
Zou het journaal dan met U openen 

of komt U stilletjes in ons midden, stilletjes in ons mid-
den? 

 

Zou Uw moeder dan een vrouw zijn 
uit een middenstandsgezin, 

een tiener uit Amerika 
of een bootvluchteling? 

Vandaag bij ons. 
Hoe zou U komen? 

 

Refrein: 

 Vandaag bij ons. 
Hoe zou u komen?  

Vandaag bij ons. 
Waar zou U wonen? 

U bent bij ons, 
ons allemaal. 

Niemand uitgezonderd. 
Wat een kerstverhaal! 

 

Als U vandaag bij ons zou komen, 
zouden we engelen horen zingen, engelen horen zingen? 

Of zouden wij ze niet meer horen 
door onze alledaagse dingen, alledaagse dingen? 

 
Zouden media U vinden 

voor de herders zijn geweest? 

Wordt U afgedaan als nepnieuws 
of geloven wij nog steeds? 

 

Refrein 

 

U bent bij ons. 

U laat U vinden. 

Wij zullen met 
de engelen zingen. 

Nu is er hoop 

voor elke tijd. 
Vrede voor de mensen. 

God zal bij ons zijn 
 
 

Tekst & Muziek: Matthijn Buwalda & Freek van der Brugge  
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