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Voorleeswedstrijd 

Nieuwsbrief 
CBS De Burcht 

We zijn aangekomen in de maand maart. De lente is nu echt in 

zicht. We hopen dat u een heerlijke voorjaarsvakantie heeft gehad. 

De oudergesprekken hebben voor de vakantie plaatsgevonden en de 

rapporten zijn mee naar huis gegaan. Wat zijn we trots op onze leer-

lingen. Ze hebben de afgelopen maanden goed hun best gedaan en 

dat heeft al mooie resultaten opgeleverd. Het schooljaar is nog niet 

voorbij, dus tot de zomervakantie wordt er door onze kinderen en 

leerkrachten nog keihard gewerkt aan een prachtig eindrapport. Wilt 

u, als u dit nog niet heeft gedaan, het rapport ondertekenen en bin-

nenkort mee terug naar school geven?  

Voorleeswedstrijd 

Zaterdag 11 februari mocht Lieke Oudshoorn onze school vertegen-

woordigen tijdens de voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd 

in de Bibliotheek. De jury had er een zware kluif aan; maar liefst 19 

schoolkampioenen lazen voor. Lieke heeft helaas niet gewonnen, 

maar ze heeft het fantastisch gedaan. Je mag echt trots zijn op jezelf, 

Lieke!  
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Agenda 

6 maart: weer naar school! 

Kijkje in de klas 0 t/m 5 

 

8 maart: Biddag  

 

10 maart: Kijkje in de klas 

Groep 0 t/m 5 

 

15 maart: Juffendag  

Groep 0 t/m 3 

CBS De Burcht  

071-4074467   

info@cbsdeburcht.nl  
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3 B6B River van der Meij 
4 B6B Finn de Vries 

4 B7A Feline Zwaan 
4 D8B Anna Corsel 
6 B1C Jax van Rijn 

6 B5A Jasper de Wit 
7 B2C Katelyn Heckman  

7 B3 Jaap Kuijt 
9  B1B Yara van Leeuwen 

9 B2A Lyam van Dijk  
11 D2 Fientje van Kooperen 
12 B5B Ruth Melat 

13 D1 Jesse van der Plas 
14 B6A Lars Bremer 

16 B1C Devon Ouwehand 
17 B5A Nico de Vreugd 

Jarigen in maart: Van harte gefeliciteerd! 

18 D1 Rens Nutting 
19 B3 Jonathan van Delft 

20 B6A Vigo Heemskerk 
21 B1B Féline Guijt 
22 B6A William Kroon 

22 B7B Anna Rauws 
24 B2A Milou Hoekstra 

25 B1C Machiel Breen 
25 B7B Niels Sinon 

27 B3A Daniel Todd 
27 B4A Meike Berkheij 
29 B6A Jan van den Berg 

30 B4B Levi van Delft 
30 D8A Kiki van den Hoek 

31 B7A Steven Zwaan  

Welkom op school in maart:  

Yara van Leeuwen  (09-03)  B1B 

Jesse van der Plas  (13-03)  D1 

Féline Guijt   (21-03)  B1B 

Machiel Breen  (25-03)  B1C 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen (broertje of zusje) 

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

kunnen 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  

 

Juffendag onderbouw 
 

Op woensdag 15 maart vieren de groepen 0 t/m 3 juffendag. 

Dat is de dag waarop alle leerkrachten van de onderbouw te-

gelijkertijd hun verjaardag vieren. Het zal een feestelijke dag 

zijn vol activiteiten met als thema: FEEST! Wie een feestje 

geeft, trakteert! Uw kind hoeft deze dag geen eten en drinken 

mee te nemen naar school. Het zou natuurlijk erg leuk zijn als 

uw kind deze dag verkleed op school komt. De kinderen mo-

gen zelf bedenken hoe ze verkleed komen. Om deze dag een 

nog feestelijker tintje te geven, worden er aan het einde van de 

ochtend pannenkoeken gegeten. In enkele groepen zijn er nog ouders nodig die kunnen helpen met 

bakken. Kunt u helpen? Dan kunt u dit opgeven via Parro.  

De kinderen zijn deze dag, zoals gewoonlijk, om 12.30 uur uit. Het wordt vast een gezellige dag met 

elkaar. De juffen hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in!  

 

 

Damtoernooi 
 

Op woensdag 22 februari werd er een damtoernooi georganiseerd. Er deden 40 kinderen aan mee en 

daarvan waren er maar liefst 17 afkomstig van CBS De Burcht.  

Onze leerlingen hebben de school ontzettend goed vertegenwoordigd, want CBS De Burcht is op plek 

1,2 en 3 geëindigd!  

 

Dit waren onze prijswinnaars: 

 

1. Thom van der Bent (8b) 

2. Peter Jongeneel (8a) 

3. Lennard Star (8b) 

 

Ontzettend knap natuurlijk, gefeliciteerd mannen! 

De kinderen vonden het vooral leuk en gezellig om mee te doen.  

 

Wil jij een volgende keer ook meedoen? Houdt Parro in de gaten! Meester Rick Berkheij laat hierop 

weten welke toernooien georganiseerd worden en hoe je mee kunt doen.  
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

 Succes voortgezet onderwijs  

Ieder jaar ontvangen we een rapportage van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek: Het 

Nationaal Cohorte Onderzoek. Dit geeft een overzicht hoe het met onze (oud-) leerlingen gaat, bij-

voorbeeld het onderwerp ‘succes voortgezet onderwijs’. In deze rapportage wordt ingegaan op de 

prestaties van oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs. We kijken in hoeverre de leerlingen onver-

traagd het diploma behalen en naar afstromers en uitvallers. Deze informatie geeft ons inzichten in 

ons aanbod. Bereiden we onze leerlingen goed voor op het voortgezet onderwijs, of zijn er aanpassin-

gen nodig. Onderstaande resultaten passen bij onze verwachtingen: “Met een stevige basis de toe-

komst in.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit figuur toont het studiesucces van leerlingen in de opleiding die ze in het voortgezet onderwijs be-

gonnen zijn. Zo toont de figuur het percentage oud-leerlingen dat de gestarte opleiding zonder vertra-

ging met een diploma heeft afgerond. Daarnaast laat de figuur zien welk deel van de leerlingen nog 

geen diploma heeft behaald maar wel nog bezig is met de opleiding en welk deel de gestarte opleiding 

zonder diploma afgebroken heeft. Het meetmoment voor de gestarte opleiding is drie jaar na het ver-

laten van de basisschool. 

 

Landelijk gezien haalt 69% binnen de nominale opleidingsduur een diploma in het voortgezet onder-

wijs. 15% staat na de nominale opleidingsduur nog steeds ingeschreven maar heeft nog geen diploma 

behaald. Dit zijn voor het merendeel leerlingen die een jaar zijn blijven zitten. 13% van de leerlingen 

heeft zonder diploma de gestarte opleiding verlaten. Dit kunnen leerlingen zijn die ongediplomeerd  
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het voortgezet onderwijs hebben verlaten of leerlingen die de gestarte opleiding hebben verlaten om-

dat ze op- of afstromer zijn en dus van studie gewisseld hebben.  

 

• Het percentage van uw oud-leerlingen dat onvertraagd de gestarte opleiding succesvol heeft af-

gerond is hoger dan het landelijk gemiddelde.  

• Het percentage oud-leerlingen dat de gestarte opleiding nog niet heeft afgerond maar wel nog 

staat ingeschreven is lager dan het landelijk percentage.  

• Het percentage oud-leerlingen dat de gestarte opleiding zonder diploma verlaten heeft is gelijk 

aan het landelijk gemiddelde.  

• Het percentage van uw oud-leerlingen dat onvertraagd de gestarte opleiding succesvol heeft af-

gerond is even hoog als de voorspelde referentiewaarde.  

• Het percentage oud-leerlingen dat de gestarte opleiding nog niet heeft afgerond maar wel nog 

staat ingeschreven is lager dan de voorspelde referentiewaarde.  

• Het percentage oud-leerlingen dat de gestarte opleiding zonder diploma verlaten heeft is gelijk 

aan de voorspelde referentiewaarde. 
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Atlasgroep van start 
 

 

Binnen het regionale samenwerkingsverband passend onderwijs werken de scholen in Rijnsburg en Valkenburg 

met elkaar samen om zo veel als mogelijk (extra) aanbod voor leerlingen zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. 

Vanuit die samenwerking start eind maart 2023 de bovenschoolse Atlasgroep voor begaafde leerlingen. 

  

Twee jaar geleden is reeds gestart om op iedere school twee teamleden intensief te scholen op het ge-

bied van begaafdheid. Daarmee is in alle scholen in Rijnsburg en Valkenburg kennis opgedaan. Afge-

lopen november hebben daarop aanvullend nieuwe collega's geworven om een bovenschoolse voor-

ziening te starten. 

We heten Joyce Zwaan en Paula van Bekkum van harte welkom! Zij zijn de afgelopen maand gestart 

met de voorbereidingen voor de Atlasgroep. Ze hebben kennis gemaakt met de scholen en beleid ge-

schreven. Het is namelijk de bedoeling dat zij niet alleen les geven in de bovenschoolse plusgroep, 

maar ook gaan samenwerken met de scholen voor het aanbod voor deze leerlingen in de scholen. 

  

De bovenschoolse plusklas, die de Atlasgroep gaat heten, zal niet voor alle begaafde leerlingen een 

geschikte plaats zijn. Een klas is ook maar één middel om in onderwijsbehoefte te kunnen voorzien. 

In eerste instantie richt de Atlasgroep zich op leerlingen in de groepen 6 en 7 (en 8). 

 

De Atlasgroep zal in eerste instantie een plek krijgen in een lokaal in de Oranje Nassauschool, er 

wordt al gewerkt aan het gereed maken daarvan. In de komende weken worden de volgende stappen 

gezet in het vaststellen van het beleid en het overleg met de scholen voor de selectie van deelnemende 

leerlingen. 
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Hoera! Lennon is geboren 

Op 28 februari zijn Juf Petra de Best en haar man Pascal opnieuw trotse 

ouders geworden van een zoon: Lennon. Joël is een trotse grote broer ge-

worden. Moeder en zoon maken het goed. We zijn God dankbaar voor 

dit grote wonder en wensen het kersverse gezin van vier veel geluk toe.  

 

Juf Mirjam 

Beste ouders/verzorgers, 

De afgelopen periode kan het zijn dat jullie mij niet hebben gezien of via uw kind hebben gehoord dat 

ik er niet was. 

Vanwege mijn spierziekte was het verstandig om een operatie te ondergaan waardoor de ziekte een 

rustigere beloop zou kunnen krijgen met wellicht minder medicatie. 

De ingreep was best pittig te noemen dus ik heb even de tijd nodig om te herstellen. 

Mijn verwachting is dat ik er vanaf 13 maart weer zal zijn en daar zie ik ontzettend 

naar uit! Ik hoop u dan ook weer te ontmoeten! 

De hartelijke groeten,    

juf Mirjam (onderwijsassistent middenbouw) 

 

Geboren  

Hoera! Voor de vakantie hebben wij twee geboortekaartjes ontvangen. Op 1 februari is Elsbeth gebo-

ren. Elsbeth is het zusje van David (D2) en Nathan Vooijs. Op 5 februari is Tom geboren. Tom is het 

broertje van Roos (D1) en Siem Bronkhorst. Gefeliciteerd! Wij wensen beide gezinnen alle goeds toe.  
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Vakantierooster 2023-2024 

 

 

Werkzaamheden rondom Broekweg 

Eind februari zijn er werkzaamheden gestart aan Het Zwammerveld,  

de straat parallel aan het kleuterplein. Na kort overleg lijkt het ons verstandig de volledige periode van 

werkzaamheden alle kleuters via de hoofdingang (Broekweg 32) naar binnen en buiten te laten gaan.  

 

De werkzaamheden zijn verdeeld over 2 stukken. Gezamenlijk duurt dit t/m 14 april 2023.  

 

 

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 batte-

rijen ontvangen wij een spaarpunt.  

De gespaarde punten kunnen wij weer inwisse-

len voor een waardebon. Met de waardebon 

kunnen we mooie schoolartikelen bestellen! 

Hoe meer ingezamelde batterijen, hoe meer 

punten! Op beide locaties staat inmiddels een 

inzamelton, helpt u mee sparen?  

U kunt de lege batterijen meegeven aan uw 

kind.  

 

Herfstvakantie 14-10-2023 22-10-2023 

Kerstvakantie 23-12-2023 07-01-2024 

Voorjaarsvakantie 17-02-2024 25-02-2024 

Goede Vrijdag & Pasen 29-03-2024 01-04-2024 

Meivakantie 20-04-2024 05-05-2024 

Hemelvaart 09-05-2024 10-05-2024 

Pinksteren 20-05-2024  

Zomervakantie 13-07-2024 25-08-2024 
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Zendingsdoel 

Onlangs heeft u een bericht gekregen via Parro met de oproep om boodschappen 

te brengen voor het levensmiddelenkastje bij Chrysantenlaan 2.  

Het kastje is bedoeld voor mensen die het moeilijk vinden om rond te komen. 

Zij kunnen daar gratis boodschappen uithalen. Helaas is het kastje echt nodig, er 

wordt veel gebruik van gemaakt.  

De Zendingscommissie heeft in aanloop naar Biddag bedacht, om de leerlingen boodschappen op 

school te laten verzamelen. Via deze weg nog even een oproep: Gaat u boodschappen doen? Wilt 

u,indien mogelijk, nog iets extra's meenemen voor mensen en gezinnen die het moeilijk hebben om 

rond te komen?  

 

Er kan van alles worden meegebracht: van wasmiddel tot producten voor de persoonlijke verzorging. 

Lekkernijen en groenten in pot of blik. Diervoeding, soepen, pasta, rijst, sauzen, aardappelen etc.  

Spullen voor het ontbijt zijn ook hard nodig! En verder natuurlijk wat u zelf kunt bedenken.  

De producten worden in de klassen verzameld en na Biddag op de Chrysantenlaan afgeleverd.  

De actie is op maandag 20 februari 2023 gestart en sluit woensdag 8 maart 2023 tijdens Biddag.  

 

Onze leerlingen in actie! 

Naar aanleiding van de schoolgezinsdienst op 12 februari met als thema ‘Je steentje bijdragen’ kwam 

groep 7b met een heel mooi initiatief. Op donderdag 16 februari hebben zij lekkernijen verkocht in de 

aula van de school. De leerlingen van groep 7b wilden daarmee geld ophalen voor de mensen in Tur-

kije en Syrië en op deze manier hun steentje bijdragen voor een betere wereld! De leerlingen hadden 

dit alles zelf bedacht en voerden de meeste taken zelf uit. Het werd een fantastische middag.  

Er waren tafels vol met lekkers en de kinderen bleken mega goede verkopers te zijn. Ze hebben met de 

verkoop van al het lekkers het mooie bedrag van €581,25 opgehaald! Echt fantastisch.  

 

Na de actie kwam er nog €19,50 binnen in groep 7b en 

ontvingen wij €14,40 van Rosemarijn Heule uit groep 

B3. Rosemarijn heeft dit mooie bedrag helemaal zelf op-

gehaald, met de verkoop van armbandjes.  

Het totaalbedrag kwam uit op: €615,15. Het geld is over-

gemaakt naar het Christelijk Noodhulpcluster en naar 

een vriendin van juf Esmeralda die zelf in Turkije is en 

ter plaatse hulp kan bieden.  
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De Burcht: Christelijke school 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biddag 2023  

In de maand maart mogen wij als school nog-

maals de kerk bezoeken. De commissie 

School en Kerk heeft voor de komende Bid-

dag op woensdag 8 maart weer een dienst 

voorbereid. Deze dienst wordt zoals altijd 

gehouden in de Ned. Hervormde kerk en be-

gint om 9.00 uur.  

Het is een dag waarbij we speciaal stil staan 

om God te bidden voor de groei van het eten 

op het land en voor het werk dat we komend 

jaar weer mogen verrichten. We zullen 

met de kinderen uitgebreid praten over bidden. Wat is bidden? Waarom bidden wij? Het lied van de 

maand sluit daar mooi op aan. Zoals u heeft kunnen lezen willen wij in aanloop naar Biddag zoveel 

mogelijk boodschappen verzamelen voor het levensmiddelenkastje. Wij hopen met elkaar veel pro-

ducten op te halen! 

 

Schoolgezinsdienst 12 februari 

Op 12 februari was de schoolgezinsdienst. De samenwerking tussen de Gereformeerde Kerk, De Her-

vormde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt verliep voorspoedig. In iedere dienst waren 

leerlingen en leerkrachten aanwezig en gezamenlijk dachten we na over het thema ‘Je steentje bijdra-

gen’. Na afloop was iedereen uitgenodigd om iets te komen drinken op locatie Broekweg. Ook thuis 

was het mogelijk om de diensten te volgen. We mogen terugkijken op een zeer geslaagde dienst! 

Lied van de maand 

Daarom bidden wij 
 

Soms dan hoor je 

mensen zeggen: 
'Wat heeft bidden nu voor zin?' 

Denk je dat God naar je luistert, 
daar geloof je toch niet in? 

Daar geloof je toch niet in! 
 

Maar gelukkig mag ik weten, 

als ik echt en heel oprecht 
met de Here God ga praten, 

luistert Hij naar wat ik zeg, 
luistert Hij naar wat ik zeg. 

 
In de Bijbel staat geschreven, 
dat de Heer aan ons wil geven 

al het goede van zijn koninkrijk. 
Hij wil als een vader zorgen. 

Ied're avond, ied're morgen 
staat Hij met zijn liefde voor 

ons klaar. 
 

En daarom bidden wij, vragen wij, 

bidden wij in de naam van Jezus. 
Bidden wij, vragen wij, 

bidden wij in de naam van Jezus de Heer.  
 
 

Kinderopwekking 97 
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