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Lang leve lezen! 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

Wat was het fijn dat we tijdens De Nationale Voorleesdagen veel  

ouder(s)/verzorger(s), opa’s en oma’s mochten ontvangen. We 

hebben geluisterd naar prachtige voorleesverhalen. Ieder kind is 

gebaat bij het horen van een mooi verhaal. Niet alleen voor de ei-

gen (taal)ontwikkeling, maar ook voor de gezellige momenten en 

de herinneringen die worden gemaakt tijdens het voorlezen.  

Bedankt voorlezers! 

Rapportgesprekken 

Eind januari zijn wij in de groepen 3-7 gestart met de toetsen van 

Cito. Vanuit o.a. deze resultaten kunnen wij ons aanbod beter aan-

passen op leerlingniveau en op groepsniveau. De rapportgesprek-

ken voor de groepen 1-7 vinden plaats op dinsdag 14 en donderdag 

16 februari. Ouders/verzorgers schrijven zich hiervoor in door 

middel van een uitnodiging via PARRO. Deze wordt 6 februari 

verstuurd. Tijdens deze 10 minuten wordt met u besproken hoe het 

gaat met uw kind en neemt u samen met de leerkracht het rapport 

door. De rapporten geven wij op vrijdag 17 februari mee naar huis.   
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Agenda 

6-10 februari: inschrijven Rap-

portgesprekken 

 

12 februari: themadienst 

 

14 februari: Rapportgesprekken 

Groep 0 t/m 8 

 

16 februari: Rapportgesprekken 

Groep 0 t/m 8 

 

17 februari: Rapport mee 

 

27 februari: voorjaarsvakantie 

 

6 maart: weer naar school 

Kijkje in de klas 0 t/m 5 
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1 B7A Rosanne Jansen v. Rosendaal 
2 B4B Sven van der Plas 

2  B4B Jesse Kleen 
2 D8B Lizzy de Leeuw 
4  D2 Kate Keetman 

4 B7B Bruce Smith 
5 B1B Mila de Mooij 

5 D8B Lennard Star 
6 D5 Bibi Scholten 

8 B1B Fáyenn Durier  
10 B5A Lieve Hoek 
12 B1C Boaz Schaddé van Dooren  

14 D1 Rens Mulder 
14 B7B Patricija Dekkers 

15 D3 Sophie Disseveld 

Jarigen februari: Van harte gefeliciteerd! 

16 B2A Evi Kuijt  
18 B4A Roseanne van Paridon 

19 B4B Mike van Söhsten 
19  B7A Menno Knetsch 
21 D2 Luca Sluijs 

21  B3 Rowan van den Eijkel 
22 D8A Noa Russchenberg 

23 B2A Senn Binnendijk 
24  D1 Vince Lubbe  

24 B6B Emma van der Nagel 
27 B2C Hans Haasnoot 
27 B6A Isabel Disseveld 

27 D8B Thom van der Bent 
28 D1 Tijmen Rozema 

  

Welkom op school  

Groep B1C:   Boaz Schaddé van Dooren (12-02-2019) 

    

Groep D1:  Tijmen Rozema (28-02-2019) 

    

   

 

Verlof aanvragen  

In sommige gevallen heeft uw kind recht op verlof. U kunt verlof aanvragen voor bijzondere gevallen, 

bijvoorbeeld een familiejubileum of begrafenis van een familielid. Het verlof voor een jubileum of va-

kantie moet minimaal 6 weken van tevoren schriftelijk worden aangevraagd. Hiervoor zijn op school 

speciale formulieren verkrijgbaar. Deze zijn ook op de website te downloaden. Bij ongeoorloofd ver-

zuim zijn wij verplicht dit te melden aan de Leerplichtambtenaar.  

 

 
 

Nieuwe leerlingen (broertje of zusje) 

Nieuwe leerlingen op De Burcht schrijven we graag in voor ze 2 jaar 

worden. Op deze manier kunnen we een goede inschatting maken van 

het aantal klassen en leerkrachten die we nodig hebben. Momenteel 

hebben we 17 groepen op De Burcht en ruim 400 leerlingen.  

Voor meer informatie over onze school kunt u een kijkje nemen op 

onze site: CBS De Burcht – Met een stevige basis de toekomst in!  

Wij wensen jullie een 

hele fijne en leerzame 

tijd toe op  

De Burcht! 

https://cbsdeburcht.nl/
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WARME SOKKEN ACTIE (herinnering)  

Wij sparen op school nog steeds sokken voor de WARME SOKKEN 

ACTIE van STICHTING OEKROE. Echt warme sokken voor kin-

deren, dames en heren in alle maten. Helpen jullie mee om de meters 

in de klassen te vullen? 

  

De warme sokken mogen worden ingeleverd bij de leerkracht. De ac-

tie start dinsdag 10 januari en sluit zondag 12 februari 2023 tijdens 

de School- en Kerkdienst.  

  

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

  

Groetjes, 

 

De zendingscommissie 

 

 

Rapportgesprekken 

De rapportgesprekken vinden plaats op 14 en 16 februari. Er wordt 10 minuten per gesprek ingepland. 

Op vrijdag 17 februari geven wij de rapporten mee. Ook de kinderen die dit schooljaar zijn inge-

stroomd zullen een rapport ontvangen. Ouders/verzorgers kunnen zich inschrijven d.m.v. een uitno-

diging via PARRO. Heeft u rapportgesprekken voor meerdere kinderen? Houd dan rekening met tus-

sentijd en/of reistijd.  

 

Het intekenen staat open tussen maandag 6 februari 09:00 uur en vrijdag 10 februari 12:00 uur.  

Wilt u tijdig inschrijven? 
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De Nationale Voorleesdagen  

Van woensdag 25 januari t/m 3 februari 2023 vonden De Nationale Voorleesdagen op onze school 

plaats. Van lezen kunnen wij op De Burcht immers geen genoeg krijgen.  

Vorig schooljaar werd er, vanwege de geldende maatregelen, in de klas voorgelezen via de digitale 

weg. Dit jaar waren de deuren van De Burcht gelukkig weer geopend om de voorlezers in de klas te 

ontvangen. Wat hebben wij genoten van de spannende, ontroerende en mooie verhalen.  

 

In de midden- en bovenbouw hebben wij met elkaar veel voor kunnen lezen. We openden de voor-

leesdagen met zaklamplezen. Zie voor een impressie de foto’s op de volgende pagina.   

In de onderbouw werd er tijdens de opening voorgelezen uit het prentenboek: ’Maximiliaan Modder-

man geeft een feestje’. Dit is het prentenboek van het jaar 2023 van de Nationale Voorleesdagen.   

Een korte samenvatting van het boek:  

Maximiliaan geeft een feestje. Een wild, vies feestje met taart. Als alles vies is dan is het tijd om in bad te gaan. De 

trui, de knuffelbeesten, het boek, de taart, zelfs Maximiliaan….alles verdwijnt hoepla…in het bad. Maar dan ko-

men papa en mama eraan. Oei, wat zouden ze ervan vinden?  

 

De kinderen hebben ontzettend genoten van alle voorleesverhalen. Wij willen dan ook alle voorlezers 

bedanken! Op de volgende pagina vindt u foto’s van de voorleesdagen.  

Veel kijkplezier! 
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Opleiding Leraarondersteuner  

Onze collega’s Lianne (onderwijsassistent onderbouw)  en Mirjam (onderwijsassistent middenbouw) 

gaan de opleiding tot leraarondersteuner volgen. Hieronder wordt precies uitgelegd wat het verschil is 

tussen een onderwijsassistent en een leraarondersteuner. Hiermee gaan we weer een stap vooruit in de 

professionaliteit en mogelijkheden voor onze school. We wensen hen veel succes met de opleiding! 

 

Onderwijsassistent versus leraarondersteuner 

Zowel de leraarondersteuner als de onderwijsassistent werkt samen met de leraar. Hierdoor krijgen 

leerlingen de aandacht die ze nodig hebben. Dit draagt bij aan de kwaliteiten, vaardigheden en kennis 

van een leerling.  

 

Beiden begeleiden groepjes of individuele leerlingen met onderwijsactiviteiten. Deze activiteiten zijn 

gerelateerd aan bijvoorbeeld taal, rekenen of zelfstandig werken. Een assistent of ondersteuner obser-

veert en begeleidt leerlingen bij het afnemen van toetsen. Eindverantwoordelijke blijft altijd de leraar. 

Een leraar is in het bezit van een lesbevoegdheid. Een onderwijsassistent of leraarondersteuner heeft 

deze lesbevoegdheid niet.  

Een leraarondersteuner mag zelfstandig taken uitvoeren, zoals lesgeven en het nakijken van toetsen. 

Een onderwijsassistent mag dit niet. Dit is een van de belangrijkste verschillen tussen een leraaronder-

steuner en een onderwijsassistent. Hieronder worden van beide functies de taken en verantwoordelijk-

heden toegelicht:  

LERAARONDERSTEUNER: ONDERWIJSASSISTENT: 

• Niveau MBO + (Post-MBO), tussen niveau 4 en 5 

• Voorbereiden van lessen 

• Observeren en signaleren van problemen bij een leer-

ling 

• Het voeren van onderwijsleergesprekken en heeft 

zelfstandige taken in de leerlingenbegeleiding 

• Bijdragen aan een verdergaande professionalisering 

van de onderwijsondersteuner 

• Ondersteunt in het onderwijsprogramma 

• Nakijken van toetsen en het verbeteren van onder-

wijsactiviteiten van leerlingen 

• Niveau 4 

• Ondersteuning van de leerkracht 

• Begeleiding van groepjes of individuele leerlingen 

• Observeren en signaleren van problemen bij een leer-

ling 

• Ondersteuning bij (buitenschoolse) activiteiten 

• Begeleiden van kinderen/leerlingen bij hun ontwik-

keling en sociale vaardigheden 

• Er op toezien dat leerlingen tijdens de les goed mee-

doen en opletten 

• Ondersteuning van de leraar met het samenstellen 

van lesmateriaal 

• Uitvoeren van administratieve en verzorgende taken 
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Wisseling gymtijden 

Halverwege het jaar wisselen de gymtijden van de groepen 4 t/m 8. Het nieuwe rooster gaat in op 

maandag 13 februari. De groepen 6 starten een kwartier eerder en zijn nu van dag gewisseld. Wilt u 

hier rekening mee houden?  Het gymrooster van de onderbouw wijzigt niet.  

 

In blijde verwachting   
 

We hebben het mooie nieuws mogen ontvangen dat juf Marjoleine 

(D2/3) in blijde verwachting is van haar derde kindje. De juf is begin 

augustus uitgerekend. Wij feliciteren de juf en haar man met dit 

mooie nieuws en wensen haar een voorspoedige zwangerschap toe!   

 

 

Bezoek kleuters kledingwinkel  
 

Onlangs mochten al onze kleuterklassen een bezoekje brengen aan kledingwinkel Aandewiel in Rijns-

burg. Dit was natuurlijk niet zonder reden, er wordt namelijk al weken hard gewerkt aan het thema 

‘Wat trek ik aan?’. De kinderen keken hun ogen uit en hebben zelfs even caissière mogen spelen.  

Wij bedanken Aandewiel fashion en in het bijzonder Marion voor de leerzame ochtend!  

 

 

 

 

 

  

 

Gymrooster juf Gerie van Vliet 

Maandag   Donderdag Vrijdag 

08.30 - 09.15 Groep B6b 08.30 - 09.15 Groep B6a 08.45 - 09.30 Groep B7b 

09.15 - 10.00 Groep B4b 09.15 - 10.00 Groep B4a 09.30 - 10.15 Groep B6a 

10.00 - 10.45 Groep B4a 10.00 - 10.45 Groep B4b 10.15 - 11.00 Groep B7a 

10.45 - 11.30 Groep B5b 10.45 - 11.30 Groep B5a 11.00 - 11.45 Groep B6a 

11.30 - 12.15 Groep B5a 11.30 - 12.15 Groep B5b   

12.15 - 13.00 Groep B7a 12.15 - 13.00 Groep B7b   

13.30 - 14.15 Groep D8b 13.30 - 14.15 Groep D8a   

14.15 - 15.00 Groep D8a 14.15 - 15.00 Groep D8b   
De dikgedrukte klassen 
beginnen eerder.  

juf Anne Hoek 

Maandag & donderdag 

08.45 - 09.30 Groep D4/5 

09.30 - 10.15 Groep B3 

10.45 - 11.15 Groep B1/2a 

11.15 - 11.45 Groep B1/2b 

11.45 - 12.15 Groep B1/2c 

13.30 - 14.00 Groep D1/2 

14.00 - 14.45 Groep D2/3  
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De Burcht: Christelijke school 

 

 

 

 

 

School- en Kerkdienst 12 februari 
  

Op zondag 12 februari a.s. vindt de School- en Kerkdienst plaats. Ook dit jaar weer in drie kerken: De 

Gereformeerde Kerk (De Goede Herder), de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (De Lichtbron) en de 

Hervormde Kerk. Het thema is: ‘Je steentje bijdragen’.  

U bent van harte welkom in één van de drie kerken om de dienst mee te vieren. Mocht het niet lukken 

om fysiek aanwezig te zijn bij de dienst, dan kunt u via links ook de dienst online bijwonen (of terug-

kijken). Deze links worden binnenkort via Parro gedeeld. Alle drie de kerken starten de dienst om 

10.00 uur. We hopen op een prachtige, gezegende dienst met elkaar.  

Lied van de maand 

Heer u bent altijd bij mij 

 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 

mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 

De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 

en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 

 
Heer, U bent altijd bij mij, 
U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij 
en naast mij 

en om mij heen. 
Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 
en U bent voor mij 

en naast mij 

en om mij heen, 
elke dag. 

 
Heer, U doorgrondt en kent mij, 

want in de moederschoot 
ben ik door U geweven; 
U bent oneindig groot. 

Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
dat U mijn leven kent 

en wat er ook gebeuren zal, 

dat U steeds bij mij bent. 

 
Opwekking 518 – (Psalm 139)  

Vorige maand leerden we een lied over God die houdt 

van de hele wereld. Deze maand een lied over God die 

jou kent. Je niet alleen kent, maar je doorgrondt. God is 

altijd bij ons, Hij kent ons, onze gedachten. Hij is voor 

je en naast je en om je heen elke dag. Een baby in de 

buik van zijn/haar moeder is geschapen door God. 

Wat een wonder en wij als leerkrachten mogen een aan-

tal uren per dag deze wonderen begeleiden, voorberei-

den, dingen leren. Wat een ongelofelijke verantwoor-

ding, maar ook wat een voorrecht!   
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