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De beste wensen voor 2023! 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

We zijn inmiddels aangekomen in het jaar 2023. Wij hopen dat u 

een fijne vakantie heeft gehad en wensen u al het goeds toe voor het 

nieuwe jaar. Natuurlijk weten we nog niet wat 2023 ons gaat bren-

gen, maar we mogen weten dat God met ons meegaat!  

 

Ook dit jaar is het onze zorg en taak goed onderwijs te geven aan 

uw kind. Eind januari besteden wij extra aandacht aan voorlezen. 

Voorlezen aan kinderen is ontzettend belangrijk. Het prikkelt de fan-

tasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hen veel plezier. Om dit 

onder de aandacht te brengen, worden jaarlijks de Nationale Voor-

leesdagen gehouden. Deze zijn dit jaar van 25 januari t/m 4 februa-

ri. Woensdag 25 januari worden de voorleesdagen toepasselijk geo-

pend! In de groepen 0 t/m 3 wordt er door juf Monica (Broekweg) 

en juf Judith (Duyfrak) voorgelezen en de groepen 4 t/m 8 openen 

de voorleesdagen met zaklamplezen. Tijdens deze dagen hopen we 

natuurlijk veel voorleesouders/opa’s en oma’s te mogen ontvangen. 

Via Parro ontvangt u binnenkort meer informatie over het inschrij-

ven.  

Januari 2023 

Jarigen in januari 
 
Nieuwe leerlingen inschrijven 
 
De Burcht: Kwaliteitsschool  
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CBS De Burcht  

071-4074467  

info@cbsdeburcht.nl  

Agenda 

9 januari : studiedag 

Leerlingen vrij 

 

10 januari: weer naar school  

Kijkje in de klas 0 t/m 8 

 

13 januari: Kijkje in de klas 

Groep 0 t/m 8 

 

20 januari: schriften mee  

 

25 januari: start  

Nationale Voorleesdagen 
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1 D8A Sem Sloos 
2 B4B Dirk Heemskerk 

2 D4 Nola van Stijn 
3  B7A Thijs Maagdelijn 
5 B1B Floor Blankert 

6 B7B Sven van Gils 
8 B5A Eva van Berkel 

8 B7A Thijmen de Jong 
11 D8A Tycho Hendriksen 

11 D8A Frank Star 
13  B6A Ilse van der Leeden 
13 B3 Boas van Vliet 

14 B5A Noah van Huut 
14  D8B Tom Peursum 

15  D1 Ziva Gravekamp 
16  B7A Jade van Dijk 

Jarigen januari: Van harte gefeliciteerd! 

17 D2 Bram de Jonge 
18 B2B Jaivy Imthorn 

18  B7A Saar Braunstahl 
18 B2A Dominique van den Bosch 
19  D8B Feline Roijers 

20  B2A Mika Betgen  
20 B7B Dani van der Meij 

21 B4B Jayden Rodenburg 
26  B6A Éowyn de Mooij 

26 B7A Niek Rijsdam  
27 D4 Milou de Roos 
27 B5B Justin van Duijn 

29 D2 Djyanne van Egmond 
29 B3 Aaron Reedijk 

30  D8B Fabiënne Noort 
 

Welkom op school  

In de nieuwsbrief van december werden de nieuwe leerlingen van januari al even genoemd. Wij heten 

hen nogmaals van harte welkom op onze school! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen (broertje of zusje) 

Nieuwe leerlingen op De Burcht schrijven we graag in voordat ze 2 jaar worden. Op deze manier kun-

nen we een goede inschatting doen van het aantal klassen en leerkrachten dat we nodig hebben. U 

kunt hiervoor telefonisch of per mail contact opnemen met de school. Voor meer informatie kunt u 

ook een kijkje nemen op onze site: CBS De Burcht – Met een stevige basis de toekomst in!  

https://cbsdeburcht.nl/


3  

 

De Burcht: Kwaliteitsschool  

Studiedag 9 januari 2023 

Ochtendprogramma  

Op maandag 9 januari startten wij het nieuwe jaar met een studiedag. Het 

ochtendprogramma stond geheel in het teken van BHV scholing. Zoveel 

mogelijk BHV’ers op De Burcht is het uitgangspunt, samen zijn we verant-

woordelijk. Het is van belang dat er voldoende bedrijfshulpverleners aan-

wezig zijn op alle momenten dat de school open is. Aangezien wij met het 

gehele team deelnemen aan deze scholing, kunnen we dit garanderen.   

 

Deze ochtend leerden wij (opnieuw) alles over EHBO, reanimeren, ontruimen en brandbestrijding. 

Voor het halen van je BHV bewijs moet je in het bezit zijn van: 

• ELH (Eerste Levensreddende Handelingen) en/of een geldig EHBO bewijs 

• BCO (Brand, Communicatie en Ontruiming) 

• Online cursus 

  

Om BHV te houden dienen wij ieder jaar ELH (of EHBO) en BCO te halen. De online cursus hoeft 

maar 1 keer.  

  

Middagprogramma 

Het middagprogramma werd gestart door het zorgteam. Hier kwamen verschillende onderwerpen 

aan bod. Verder richtte het programma zich op het samenstellen van het nieuwe schoolplan. Er wer-

den meerdere workshops gegeven en we zijn hierbij actief aan de slag gegaan met de volgende onder-

werpen:  

 

- Burgerschap 

- Ononderbroken ontwikkeling 

- Parels van de organisatie 

- Pedagogisch didactisch handelen 

 

De uitkomsten van deze workshops zullen een belangrijke bijdrage leveren voor het samenstellen van 

het nieuwe schoolplan van C.B.S. De Burcht.  

 

We kunnen terugkijken op een geslaagde studiedag, een mooi begin van het nieuwe jaar!  
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Introductie YOLO-training 

Deze week start voor het 2e jaar de YOLO-training, een training van 4 lessen. Wat het inhoudt, wordt 

hieronder uitgelegd. Het is voor de groepen 4 t/m 8 en vindt plaats tijdens de gymles van donderdag 

en vrijdag in Sporthal Het Dorpshuis.  

 

In de YOLO-trainingen gaat het niet alleen om plezier beleven en 

motorische ontwikkelingen van uw kind(eren). Het gaat vooral ook 

om hun sociaal-emotionele ontwikkeling en de groeistappen naar 

zelfstandigheid en gewenst sociaal gedrag. Dat maakt YOLO-

training tot een uniek programma voor de jeugd! Om alle groei daar-

in zo vloeiend mogelijk te laten verlopen, is het van belang om ook 

u als ouder(s)/verzorger(s) hierbij te informeren en actief te betrek-

ken. Met uw extra aandacht en ondersteuning zal uw kind zeker nog 

meer en beter uitgedaagd worden om verder te groeien in bijvoor-

beeld (zelf)vertrouwen, respect, geduld, (zelf)beheersing, veerkracht 

en daadkracht, doorzettingsvermogen, het vermogen tot samenwerking en ander gewenst sociaal ge-

drag. Dit, om te leren evenwichtig de juiste balans te vinden, controle te behouden en zich daar prettig 

bij te kunnen voelen; volgens het oorspronkelijke gedachtengoed van Jigoro Kano, de Japanse peda-

goog en grondlegger van Judo. Hij had met zijn trainingen vooral voor ogen om hiermee wereldwijd 

op te leiden in duurzaam vriendelijk, liefdevol en sociaal gedrag en hen toe te rusten om voldoende 

opgewassen te kunnen zijn tegen pijn, tegenslag en conflict. Bij de meeste spelen en sporten is lijfelijk 

contact niet mogelijk, ongewenst of zelfs verboden. Welnu, YOLO-training is gelieerd aan Kano’s 

Judo en ideeën en voorziet in die behoefte.  

 

Aan de hand van een werkboekje staan kleurplaten die enkele spel- en oefenvormen ludiek omlijsten. 

Ook is hiervoor wat informatie te lezen en zijn rijmpjes te vinden die daarbij worden gebruikt. Leuk 

om deze in de klas nog eens (voor) te lezen. Tijdens of na het inkleuren of invullen van de vragen kan 

dit een makkelijke aanleiding zijn voor een belangstellend gesprekje daarover. Kleurplaten als Praat-

platen dus!  

 

Yos Lotens is judoleraar (5e dan) en heeft een lange ervaring op de judomat en ook als leraar in het 

onderwijs. Hij is ontwikkelaar en auteur van diverse landelijke projecten en heeft in het verleden al 

veel standaardwerken ontwikkeld en geschreven over jeugdjudo, stoeien en valtraining. Yos gaat in 

samenwerking met de beweegcoaches van het Welzijnskwartier YOLO-trainingen vormgeven.  

 

Wij wensen jullie veel YOLO-plezier!  
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WARME SOKKEN ACTIE STICHTING OEKROE 

Denk je deze koude winter eens in zonder sokken. En dan 

ook nog eens zonder gas, zonder elektriciteit, geen verwar-

ming. Dan krijg je hele koude voeten. Daarom willen wij de 

mensen in Oekraïne helpen. Doen jullie mee? 

  

OPROEP! 

Deze winter willen wij voor de mensen in Oekra-

ïne sokken inzamelen. Echt warme sokken voor kinderen, 

dames en heren in alle maten. 

  

De warme sokken mogen worden ingeleverd bij de leerkracht 

van uw kind. 

De actie start dinsdag 10 januari en sluit 12 februari 2023 tijdens de school– en kerkdienst.  

  

Alvast hartelijk dank voor jullie hulp! Ook namens STICHTING OEKROE. 

  

Groetjes, 

De zendingscommissie  

 

Mercy Ships 

Tijdens de kerstviering in de kerk hebben wij €200,- opgehaald voor het mooie doel Mercy Ships.  

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen 

van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de al-

lerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee 

miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. 

En elke dag, met elke operatie, elke 

patiënt, brengen zij die droom in ver-

vulling.  
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De Burcht: Christelijke school 

 

 

 

 

 

Dit jaar starten we met het lied “God houdt van de 

hele wereld’’. Wat een mooie titel! Het houdt in: God 

houdt van de hele wereld. Het maakt niet uit wie of 

wat je bent! Je mag Zijn kind zijn. Zijn hart is zo on-

eindig groot, Hij houdt van iedereen. God houdt zo-

veel van ons dat Hij zijn eigen Zoon gaf! 

 

  Themadienst 2023 

Zondag 12 februari is onze gezamenlijke themadienst 

in de drie Valkenburgse kerken. De voorbereidingen 

zijn al in volle gang. In de nieuwsbrief van februari 

ontvangt u meer informatie, maar u kunt het alvast 

noteren in uw agenda. 

Lied van de maand 

God houdt van de hele wereld 

Refrein: 
 

God houdt van de hele wereld, 
want Hij gaf zijn Zoon. 

God houdt van de hele wereld, 
want zijn hart is groot, 

zo groot, zo groot, zo groot. 
 
 

Hij houdt van Eskimo’s 
en Indianen, 

Turken en Amerikanen, 
Afrikanen uit Gabon, 

van oost naar west en andersom, 
van Marokkanen en Molukkers, 
snelle stadslui, boerentukkers, 
Nederlanders, buitenlanders, 
allemaal, hoe kan het anders. 

 

(Refrein) 

 
Hij houdt van jou en mij 

en pa en moe, 
je grote zus, m’n kleine broer, 
grote mensen, kleine kleuters, 
stoere jongens, drukke peuters, 

oma’s, opa’s en studenten, 
nieuwe baby’s, oude krenten, 
vreemde vogels, toffe peren, 
wanneer zullen wij het leren. 

 

(Refrein) 
 

Hij houdt van ieder 
die je kan bedenken, 

God wil ons zijn liefde schenken, 
’t geeft niet wie of wat je bent, 

jouw naam is al bij God bekend. 
Wil je ook met Jezus leven, 

al je schuld wil Hij vergeven. 
Jezus overwon de dood 

dus geef je hart aan Hem, 
God houdt van ons; 

zijn hart is groot, zijn hart is groot, zijn hart is 
groot, 

ZO GROOT! 
 

Tekst & Muziek: Rob & Lee Ann Vermeulen 
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