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BESTE LEZERS

We leven in een bijzondere tijd! Het nieuws wordt nu bijna een jaar nagenoeg 

geheel door het coronavirus beheerst. Gelukkig hebben we nu twee weken 

bijna alle kinderen weer op school gehad. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief 

is er nog géén geval van corona in onze school geweest en dus nog geen 

groep in quarantaine. Laten we hopen dat dit zo blijft. Ander groot nieuws 

kwam woensdag: minister Arie Slob van Onderwijs lanceerde het Nationaal 

Programma Onderwijs. Hij kwam met grote bedragen voor alle scholen. In 

de komende maanden zullen wij - samen met de Medezeggenschapsraad - 

bekijken wat voor De Burcht nodig is en welke plannen we daarvoor moeten 

maken. U leest er verder in deze nieuwsbrief meer over.

We wensen u veel leesplezier met deze Burchtberichten.
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PERSONEEL

In verband met de privacy melden we alle bijzonderheden rond ziekte en 

afwezigheid niet via de Burchtberichten, maar uitsluitend via onze Parro app 

aan de betreffende groep. Dat geldt voor ziekte, maar ook in het geval van 

zorg en overlijden in de naaste kring. Voor feestelijkheden maken we een 

uitzondering! Juf Simone Hensen vierde vorige week vrijdag 12 februari dat 

ze 25 jaar in het onderwijs werkzaam is. Ze werd die ochtend verrast met een 

feestelijke taart en een mooie bos bloemen. We wensen Simone nog vele 

goede jaren toe in het onderwijs en op De Burcht!

LIJDENSTIJD

Het is de veertigdagentijd, de periode waarin we toeleven naar het Paasfeest. 

Dat doen we met verhalen over Jezus en de mensen die hij tegenkomt. Het 

thema dat Kind op Maandag daarbij gekozen heeft is: Het wordt licht.

Er zijn in het leven heel veel dingen die je niet zeker kunt weten. Ook kinderen 

herkennen dat. Of je een toets goed gemaakt hebt, of een vakantie leuk wordt, 

maar ook of je zieke oma of opa weer beter wordt – je weet het niet altijd zeker. 

Toch zijn er ook dingen die we echt zeker kunnen weten. De bijbel vertelt 

daarover. En het eerste dat genoemd wordt, is het licht. In het verhaal van de 

schepping maakt God eerst het licht. En tot de dag van vandaag mogen wij 

erop vertrouwen, dat het elke dag weer licht zal worden. Nogal logisch, zou je 

kunnen zeggen.

Juf Simone 25 jaar in het onderwijs
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Maar toch… Als er iets heel ergs gebeurt, kun je het gevoel hebben dat het 

donker is. Dan twijfel je misschien of het ooit weer licht wordt in je leven. Met 

Pasen vieren we dat dat toch altijd gebeurt, zelfs over de grenzen van de dood 

heen. Het kan nooit zo donker zijn dat het niet meer licht wordt.

In de verhalen van deze periode horen we hoe Jezus licht brengt voor mensen 

die hij tegenkomt. Maar we horen ook hoe het donker wordt voor hemzelf, 

als hij gearresteerd wordt en later zelfs gekruisigd. Als Jezus sterft, wordt het 

helemaal donker in het land. Maar op de paasmorgen horen we toch hoe het 

licht uiteindelijk overwint.

Een goede veertigdagentijd gewenst, en alvast een mooi paasfeest!

BIJBELROOSTER

Het rooster voor de komende weken:

Week 9: 1 maart t/m 5 maart 2021

De jongen uit Naïn, Lucas 7:11-17

De vrouw die Jezus zalfde, Lucas 7:36-50

De zaaier, Lucas 8:4-15

Week 10: 8 t/m 12 maart 2021

Het dochtertje van Jaïrus, Lucas 8:40-56

Vijf broden en twee vissen, Lucas 9:10-17

Petrus weet wie Jezus is, Lucas 9:18-27
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Week 11: 15 t/m 19 maart 2021

De verheerlijking op de berg, Lucas 9:28-36

De barmhartige Samaritaan, Lucas 10:25-37

Maria en Marta, Lucas 10:38-42

Week 12: 22 t/m 26 maart 2021

De Farizeeër en de tollenaar, Lucas 18:9-14

Intocht in Jeruzalem, Lucas 19:28-48

De laatste maaltijd, Lucas 22:1-23

Week 13: 29 maart t/m 2 april 2021

Jezus wordt gekruisigd, Lucas 23

Het graf is leeg, Lucas 24:1-12

De Emmaüsgangers, Lucas 24:13-35

NIEUWE DATA EN AANPASSINGEN

Vanwege de schoolsluiting in de afgelopen periode moeten we een aantal 

activiteiten uit de informatiekalender opschuiven. Zie daarvoor ook de agenda 

verderop in deze nieuwsbrief.

Een aantal data noemen we expliciet:

• de adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs voor ouders en 

leerlingen van groep 8 zijn verzet naar 9 en 11 maart

• het eerste rapport gaat nu op 26 maart mee naar huis

• de 10-minuten gesprekken gaan naar 30 maart en 8 april

U krijgt vanzelf de uitnodiging voor oudergesprekken via de Parro 

gespreksplanner.

Vanwege het voortduren van de corona pandemie moeten we helaas ook 

activiteiten annuleren. Dat geldt nu al voor de volgende zaken:

• het schoolvoetbal toernooi in Veenendaal gaat helaas niet door

• de Paasvieringen in de Petrakerk op 1 april: deze gaan niet door: we vieren nu 

Pasen in de klas zonder ouders

• de Avondvierdaagse van 31 mei tot en met 3 juni gaat niet door: de 

organisatie heeft dit nu al gecanceld

• de lustrumactiviteiten en de lustrum uitjes van 7, 8 en 10 juni gaan 

niet door: u ontvangt hierover binnenkort meer informatie via de 

Medezeggenschapsraad



Burchtberichten   |   nummer 04   |   Februari 2021 burchtveenendaal.nl

CORONAVIRUS

Nog even een opsomming van de belangrijkste afspraken:

1. Alle kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis. Als een kind 24 uur 

klachtenvrij is, kan het weer naar school.

2. Wij adviseren ouders om hun kind te laten testen op corona, als het 

verkoudheidsklachten heeft.

3. Ouders blijven ook de komende periode buiten ons schoolhek. Kinderen 

mogen vanaf 8.15 uur zelf naar binnen komen. Let op: niet eerder dan 8.15 uur!

4. Bij een besmetting met het coronavirus in het gezin neemt u direct contact 

op met school. Op dat moment moet een hele groep in quarantaine.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Verslag MR-vergadering 15 februari 2021

De Medezeggenschapsraad (hierna: MR) van De Burcht adviseert, denkt en 

beslist mee over de ontwikkelingen en het beleid op onze school. Onderwerpen 

die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de onderwijskundige doelstellingen, 

het Jaar- en Schoolplan, het vakantierooster, verbouwingen en onderhoud van 

het schoolgebouw en het beleid ten aanzien van veiligheid en gezondheid. De 

MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. Zo’n 5 keer per jaar 

komt de MR in overleg bij elkaar, zo ook op maandag 15 februari jl. De volgende 

onderwerpen zijn tijdens de vergadering besproken:

1. De formatie (groepsindeling en leerkrachten) voor 2021-2022: gekeken is 

waar besparingen qua formatie en materialen mogelijk zijn. Daarnaast 

is besloten de werkdrukgelden per 1-8-2021 wederom te besteden aan 

een vakdocent bewegingsonderwijs  en het overschot in te zetten in de 

algemene formatie.

2. Kwaliteitskaarten Onderwijs op afstand en Clusterplusklas: dit zijn 

protocollen waarin onder meer de taken, organisatie en de aanpak zijn 

opgenomen, over wat te doen bij een nieuwe schoolsluiting i.v.m. Corona 

en bij de Clusterplusklas.
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3. Vakantierooster 2021-2022: de 

MR heeft ingestemd met de 

vakanties en vrije dagen voor 

het komend schooljaar. Zie 

deze nieuwsbrief. Overige vrije 

dagen worden te zijner tijd 

bekendgemaakt.

4. Klimaatbeheersing: er is geld 

gereserveerd om in 2021 in 

alle lokalen van de Burcht te 

werken aan de verbetering van 

de luchtkwaliteit. Ook komt 

er ledverlichting en worden 

er mogelijk zonnepanelen geplaatst. Hier is subsidie voor aangevraagd. 

Hiermee draagt de school bij aan de klimaatdoelstellingen.

5. De MR heeft Paul en zijn team gecomplimenteerd met de communicatie 

richting ouders en de aanpak inzake de herstart van de school op 8 februari jl.

Indien u als ouder vragen heeft voor de MR over de ontwikkelingen op onze 

school, dan kunt u een e-mail sturen naar mr@burchtveenendaal.nl. U krijgt 

dan zo snel mogelijk een reactie.

OUDERPORTAAL VANAF 
8 MAART DICHT

Op maandag 8 maart sluiten we 

het Ouderportaal van Parnassys 

tijdelijk. U kunt dan een paar weken 

even geen cijfers van uw kinderen 

inzien. De reden: alle leerkrachten werken dan aan de afronding van het 

rapport, dat op vrijdag 26 maart mee gaat met alle leerlingen. Daarna gaat het 

Ouderportaal weer open.

NATIONAAL ONDERWIJS PROGRAMMA

Op woensdag 17 februari jl. lanceerde de Minister van Onderwijs een 

omvangrijk herstelplan voor het gehele onderwijs: Nationaal Programma 

Onderwijs. Het uitgangspunt is: gelijke kansen voor elk kind! Met het 

programma moeten eventueel door corona opgetreden achterstanden 

worden weggewerkt. Alle scholen zullen in de komende maanden, samen 

met de Medezeggenschapsraad, een herstelprogramma moeten schrijven. 

In april gaat het Burchtteam aan de slag met een analyse van de huidige 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/17/nationaal-programma-onderwijs-steunprogramma-voor-herstel-en-perspectief
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/17/nationaal-programma-onderwijs-steunprogramma-voor-herstel-en-perspectief
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onderwijsresultaten. Op basis 

daarvan wordt bepaald wat voor 

welke groep of individuele leerling 

nodig is de komende jaren. 

Dat zal worden verwerkt in een 

meerjarenplan, waarna daarvoor 

een overheidsbijdrage kan worden aangevraagd.We houden u op de hoogte 

van de voortgang. Via bovenstaande link kunt u lezen wat de minister in het 

programma heeft beschreven en wat van de scholen wordt gevraagd.

AGENDA

Hieronder vindt u de agenda voor de komende periode.

Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari

Maandag 1 maart

Vrijdag 5 maart

Dinsdag 9 maart

Woensdag 10 maart

Donderdag 11 maart

Maandag 22 t/m vrijdag 26 maart

Woensdag 24 maart

Vrijdag 26 maart

Zondag 28 maart

Dinsdag 30 maart

Woensdag 31 maart

Donderdag 1 april

Donderdag 1 april

Vrijdag 2 april

Maandag 5 april

Woensdag 7 april

Donderdag 8 april

Donderdag 8 april

Donderdag 15 april

Voorjaarsvakantie

De lessen beginnen weer

Juffendag groepen 1 en 2

Adviesgesprekken VO groep 8

Gebedskring voor ouders in een huiskamer

Adviesgesprekken VO groep 8

Week van de lentekriebels

Grote Rekendag

1e rapport gaat mee

Begin van de zomertijd

10-minutengesprekken 1e rapport

Juffendag groepen 5

Paasvieringen in de eigen groep zonder ouders

Paaslunch in alle groepen

Goede Vrijdag: alle leerlingen zijn vrij!

Tweede Paasdag: alle leerlingen zijn vrij!

Gebedskring voor ouders in een huiskamer

10-minutengesprekken 1e rapport

Schoolfotograaf (onder voorbehoud)

Schoolfotograaf (onder voorbehoud)
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VAKANTIEROOSTER 2021-2022

Hieronder vindt u de data van de schoolvakanties voor het volgende schooljaar 

2021-2022. Kinderen in de onderbouw (groep 1 t/m 4) maken standaard minder 

lesuren. Daarom hebben deze groepen een weekje extra vakantie.

De data van studiedagen voor het team, waarop de kinderen vrij zijn, volgen 

later dit jaar.

OPGAVE NIEUWE LEERLINGEN

Wordt uw kind tussen juni 2021 en juli 2022 vier jaar en heeft u hem/haar nog 

niet opgegeven? Mailt u dan even naar school (info@burchtveenendaal.nl) en u 

ontvangt een inschrijfformulier. Voor een tweede, derde of vierde kind uit een 

gezin is geen nieuw aanmeldingsgesprek nodig.

TEN SLOTTE… 

De volgende Burchtberichten verschijnt op of rond rond 9 april.

Met vriendelijke groeten namens het team van De Burcht,

Paul Bouw, directeur

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Goede Vrijdag/Pasen

Koningsdag

Meivakantie gr. 1-4

Meivakantie gr. 5-8

Pinksteren

Zomervakantie

maandag 18-10-2021 t/m vrijdag 22-10-2021

maandag 27-12-2021 t/m vrijdag 07-01-2022

maandag 28-02-2022 t/m vrijdag 04-03-2022

vrijdag 15-04-2022 t/m maandag 18-04-2022

woensdag 27-04-2022

maandag 25-04-2022 t/m vrijdag 06-05-2022

maandag 02-05-2022 t/m vrijdag 06-05-2022

maandag 06-06-2022

maandag 11-07-2022 t/m vrijdag 19-08-2022


