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BESTE LEZERS,

Na bijna vijf weken onderwijs in het nieuwe schooljaar 2020-2021 ontvangt u 

vandaag de eerste nieuwsbrief. Deze verschijnt ongeveer één keer in de vijf/

zes weken. In de nieuwsbrieven melden we u meer algemene schoolzaken en 

echt onderwijskundige onderwerpen. Actueel nieuws verspreiden we via mail 

en de Parro app.
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We zijn blij dat we alle leerlingen na 

de zomer weer op school mochten 

zien. Het is een bijzonder jaar voor 

De Burcht: we vieren dit jaar ons 

20-jarig bestaan, het vierde lustrum. 

Thema van dit feestjaar is “Ridders 

en Kastelen”. Vanwege het corona virus en de beperkingen die dat oplevert, 

is ervoor gekozen om de feestelijkheden te verplaatsen naar de laatste 

maanden van dit schooljaar, vanaf maart 2021. 

In een aantal groepen draaien we tot de herfstvakantie een pilot met Snappet: 

digitale lessen voor met name rekenen en taal via een mobiele device in 

plaats van uit boeken. Op maandag 26 oktober zullen we dit als team tijdens 

een studiedag evalueren.

We wensen u veel leesplezier met deze Burchtberichten.

JAARDOELEN 2020-2021

Zoals elk schooljaar werken we ook 

in 2020-2021 aan de doelen uit ons 

Schoolplan. U vindt deze op onze website, 

onder “Downloads” of via deze link: 

jaarplannen De Burcht 2020-2021

We werken aan vijf thema’s:

1. Afstemming van ons onderwijs aan alle leerlingen, met extra aandacht 

voor de verschillen en specifiek voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

2. Didactisch handelen (het lesgeven) is in alle groepen op een hoog niveau.

3. Op weg naar een kindcentrum: verder werken aan de samenwerking met 

Kwink kinderopvang.

4. Werken aan toekomstbestendig onderwijs: o.a. aandacht voor 21e eeuwse 

vaardigheden en een goede leerlijn ICT van groep 1 t/m 8.

5. Versterkte aandacht voor Bewegen & Sport vanuit onze registratie als 

Gezonde School.

PERSONEEL

Juf Paulien (groep 1b/2b) is aan het begin van dit schooljaar thuisgekomen 

uit het revalidatiecentrum. Thuis moet zij nu verder herstellen in de komende 

https://www.burchtveenendaal.nl/images/Jaarplan_2020-2021_CBS_De_Burcht.pdf
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maanden. Een pittig traject met een onzekere toekomst voor haar. We hopen 

en bidden dat ze haar werk op school op termijn weer mag oppakken. Heel 

veel sterkte gewenst.

Op 4 augustus jl. werden onze gymdocent meester Peter en zijn vrouw Hilde 

verblijd met de geboorte van een tweede zoon, Fedde. Het geboortekaartje 

spreekt deze mooie woorden: “Tweede wonder in ons leven, wat een zegen!” 

Peter en Hilde en ook broertje Luuk: van harte gefeliciteerd!

Op 14 september onderging juf 

Corinne (4b) een operatie. Ze 

herstelt thuis en is gisteren voor 

het eerst weer een uurtje op 

school geweest. Volgende week 

hoopt ze haar werk gedeeltelijk 

weer op te pakken. Fijn!

Wilma, onze intern begeleider 

van de onderbouw, is op 

17 september geslaagd voor 

haar opleiding “IB-er binnen 

Passend Onderwijs”. Een mooie 

prestatie, waarmee we haar hartelijk feliciteren! Fijn, dat Wilma hiermee 

een stevige bijdrage heeft geleverd aan een kwalitatief hoogstaande 

ondersteuningsstructuur binnen De Burcht.

BIJBELROOSTER

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Na het onverwachte verloop van het 

afgelopen schooljaar hopen we dat het komende schooljaar meer zal zijn 

zoals we gewend zijn. We beginnen dit schooljaar met verhalen uit het boek 

Exodus. Het volk Israël leeft in slavernij in Egypte, waar ze hard moeten 

werken voor de farao. Zo heeft God hun leven niet bedoeld. Daarom krijgt 

Mozes de opdracht om het volk uit Egypte te leiden. Mozes twijfelt of hij wel 

de geschikte man is om dat te doen, maar uiteindelijk gaat hij toch, samen 

met zijn broer Aäron, naar de farao. Als die niet wil luisteren, komen er tien 

verschrikkelijke plagen in Egypte. Uiteindelijk beseft de farao dat hij de God 

van Israël niet kan weerstaan en het volk kan vertrekken. In de woestijn blijkt 

dat de weg naar de vrijheid nog lang en moeilijk is. Steeds opnieuw helpt de 

Heer zijn volk verder op hun weg.

Het thema van deze periode is ‘Vrij!’. Iedereen wil graag vrij zijn, maar wat is 

vrijheid eigenlijk? Betekent vrijheid dat je alles maar kan doen waar je zin in 

IB- er Wilma (rechts) in het zonnetje gezet door 
IB-er Els
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hebt? Hoe kan vrijheid goed en prettig zijn, niet alleen voor jou maar ook voor 

anderen? In de woestijn ontdekt Israël hoe je zuinig kunt zijn op de vrijheid. 

Het is een zoektocht die ook voor ons steeds opnieuw van betekenis kan zijn.

Het rooster voor deze en volgende 

week:

Week 40 (28/09 - 02/10) – Zo gaan 

we het doen

Exodus 18, 19 en 20

Mozes geeft in zijn eentje leiding 

aan het hele volk. Dat kan zo niet 

langer, vertelt zijn schoonvader 

Jetro hem. Mozes stelt mensen 

aan die hem helpen. In de woestijn 

geeft de Heer zijn volk tien 

geboden, als tien leefregels voor 

onderweg. Die regels zullen hen 

verder brengen.

Week 41 (05/10 - 09/10) – Dat kun je niet maken

Exodus 24: 12-18, 31: 18, 32: 1-6 en 32: 15-20

Mozes gaat de berg op, waar hij praat met de Eeuwige. Intussen maken de 

Israëlieten een gouden kalf dat ze aanbidden als een god. Maar God kun je 

niet zelf maken. Als Mozes terugkomt, gooit hij de stenen tafelen kapot: zó 

kwaad is hij. Ligt het verbond nu letterlijk en figuurlijk in scherven? En is het 

nog weer goed te maken?

In de week voor de herfstvakantie start een nieuw thema.

CORONA VIRUS
Afgelopen maandag kreeg Nederland nieuwe, aangescherpte corona 

maatregelen te horen, in ieder geval voor de komende drie weken. Via een 

brief van onze bestuurder heeft u ook de CPOV afspraken kunnen lezen. Het is 

nodig, om de toename van corona te stoppen.

Ook in onze school hebben we in toenemende mate te maken met het 

corona virus. In enkele gezinnen was of is sprake van een corona besmetting 

met de bijbehorende quarantaine voor alle gezinsleden. Meerdere Burcht-

leerkrachten hebben al een corona test ondergaan. Alle testen waren gelukkig 

negatief! Helaas zal deze gang van zaken (tijdelijke afwezigheid van kinderen 

en collega’s) de komende maanden voortduren. We doen ons uiterste best om 

het onderwijs in alle groepen zo goed mogelijk door te laten gaan.
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In de afgelopen periode hebben we een aantal corona-maatregelen 

gehanteerd. De belangrijkste waren en zijn nog steeds:

• Anderhalve meter afstand tussen volwassenen onderling en tussen 

kinderen en volwassenen.

• Geen ouders en andere volwassenen op het schoolplein en in de school, 

dan uitsluitend op afspraak.

• Alle kinderen en collega’s wassen bij binnenkomst in de school hun 

handen met water en zeep (ook na een pauze of een gymles).

• We geven elkaar geen hand.

• Trakteren gebeurt alleen in de eigen klas en alleen met voorverpakte 

traktaties.

• Voor de personeelsleden zijn daar nieuwe afspraken bijgekomen, die ook 

u als ouders raken:

• Na schooltijd zo snel mogelijk naar huis om daar het schoolwerk af te 

ronden (dus zo min mogelijk onderlinge contacten in de school tussen 

volwassenen).

• Communicatie met ouders digitaal (mail, Parro of Google Meet) en/of via 

telefoon.

Zonder tegenbericht zullen deze afspraken 

de komende maanden blijven gelden. Het 

wachten is nog steeds op een goed werkend 

vaccin tegen het coronavirus. We hopen dat 

de wereld daarmee snel corona-vrij wordt!

We begrijpen dat ouders het persoonlijke 

contact met de leerkrachten missen. Wij 

willen u graag zo goed mogelijk informeren 

over de voortgang van uw kind. U wilt 

graag zoveel mogelijk weten hoe het met uw kind in de nieuwe klas gaat. De 

leerkrachten doen alles wat in hun vermogen ligt om daaraan tegemoet te 

komen. Met name via Parro worden berichten, foto’s en soms ook filmpjes 

gedeeld. Indien nodig wordt persoonlijk contact gezocht. Omdat we in deze 

ingewikkelde corona tijd alle zeilen moeten bijzetten om het onderwijs zo 

goed mogelijk te laten doorgaan, zullen de leerkrachten soms keuzes moeten 

maken. De voortgang van de dagelijkse lessen en aandacht voor de kinderen 

gaat daarin altijd voor. We vragen uw begrip hiervoor. Uiteraard rekenen we 

erop dat u ook zelf contact opneemt met de leerkracht als er van uw kant 

vragen of zorgen zijn.

In november staan de eerste oudergesprekken gepland. Rekent u er alvast op 

dat deze hoogstwaarschijnlijk via Google Meet zullen plaatsvinden en niet in 

de school.
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VENTILATIE IN DE SCHOOL

In de maand september is op alle scholen in Nederland onderzoek gedaan 

naar het binnenklimaat: de luchtkwaliteit, het CO2 gehalte en de kwaliteit 

van de ventilatie. Alle scholen zijn verplicht de resultaten van dat onderzoek 

uiterlijk 1 oktober 2020 te delen met personeel en ouders. Hier volgt de uitslag 

voor De Burcht:

De uitkomst van de steekproef is dat de gemiddeld gemeten CO2 waarden in 

de klaslokalen voldoet aan de door de overheid gestelde grenswaarde. Dat is 

goed nieuws, maar op sommige momenten was er toch sprake van incidentele 

pieken (in enkele lokalen) die wel boven de norm uitkwamen. Om ook deze 

pieken zo veel mogelijk te voorkomen zullen we in de komende periode extra 

aandacht besteden aan manieren om de ventilatie nog verder te verbeteren. 

De Burcht zal op basis van deze uitkomst in 

samenwerking met de technische staf van 

ons CPOV bestuur en in afstemming met de 

Medezeggenschapsraad aan de slag gaan 

om tot een optimaal binnenklimaat in alle 

lokalen te komen.

GEZONDE SCHOOL

Donderdag 16 juli reikte wethouder Martijn Beek het vignet ‘Gezonde School’ 

uit aan onze school. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk 

voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun 

leerlingen. Wethouder Martijn Beek: “Ik ben supertrots dat ik het vignet mag 

uitreiken. Bewegen en gezondheid zijn heel belangrijk voor opgroeiende 

kinderen. Als gemeente hopen we dat zoveel mogelijk scholen zich in gaan 

zetten om ‘Gezonde School’ te worden.” 

Wethouder Martijn Beek reikt het vignet Gezonde School uit
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De school ontvangt dit vignet voor het thema bewegen en sport. Hiermee 

werkt de school aan een actieve en gezonde leefstijl bij haar leerlingen. 

De leerlingen krijgen minimaal 90 minuten per week gymles. Ook zijn er 

naschoolse sportactiviteiten. De school heeft voor het thema bewegen 

en sport gekozen omdat blijkt dat kinderen steeds minder bewegen. Door 

kinderen een actievere leefstijl te bieden stimuleert de school dat kinderen 

langer en dus ook op latere leeftijd meer blijven of gaan bewegen.

De GGD regio Utrecht adviseert en ondersteunt scholen in de regio bij het 

proces richting structureel en integraal gezondheidsbeleid en het behalen van 

het vignet. 

Wilt u zelf gezond blijven en meer bewegen? Kijk dan eens bij het onderwerp 

‘gezond blijven’ op de website: www.sociaalstartpuntveenendaal.nl

VAKANTIES 2020-2021

Enige weken geleden heeft u onze nieuwe schoolgids 2020-2021 met bijlage 

ontvangen. Daarin staan ook de schoolvakanties 2020-2021 vermeld. Voor 

de goede orde: dat betreft alleen de vakanties voor álle groepen. Afwijkende 

vrije dagen zijn bijvoorbeeld de extra vrije dagen voor de onderbouw 

(groepen 1 t/m 4) na Pinksteren. Groep 1 t/m 4 heeft vrij van maandag 24 t/m 

vrijdag 28 mei 2021. Groep 5 t/m 8 heeft alleen Tweede Pinksterdag maandag 

24 mei vrij.

Voor een actueel overzicht kunt u altijd terecht op onze website www.

burchtveenendaal.nl Daar staat in het menu onder “School” het complete 

vakantierooster. Ook de informatiekalender 2020-2021 met alle belangrijke 

data geven een compleet beeld.

SCHOLEN OP DE KAART

De website www.scholenopdekaart.nl  is vernieuwd. Alle informatie over ruim 

7000 scholen, waaronder De Burcht, is nu nog beter te vinden. Op de pagina 

van De Burcht is nu ook onze nieuwe schoolgids te downloaden en nog veel 

meer interessante informatie te lezen. Neemt u ook eens een kijkje?
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OUDERBIJDRAGE 2020-2021

U heeft een brief ontvangen met 

informatie over de vrijwillige 

ouderbijdrage 2020-2021. Vanaf a.s. 

maandag 5 oktober start de inning 

daarvan, via ons automatische 

systeem WIS Collect. U krijgt vanzelf 

via mail bericht dat de betaling klaar 

staat. We rekenen - in het belang 

van uw kind - op uw bijdrage!

AFSCHEID OUDERWERKGROEP

Op 3 september in de eerste schoolweek hebben we met het team 

corona-proof, maar feestelijk afscheid genomen van twee leden van de 

Ouderwerkgroep: Linda van Hoeflaken en Mirella van de Haar. Ook Petra 

van de Bovenkamp nam afscheid maar kon niet aanwezig zijn. Met koffie en 

wat lekkers en een leuke attentie werden de dames in het zonnetje gezet. 

Jarenlang hebben zij in de Ouderwerkgroep op diverse fronten klaar gestaan 

voor onze school. Waarvoor dank!

Op dit moment bestaat de 

Ouderwerkgroep uit vier leden. Het 

zou mooi zijn als er nog twee leden 

bijkwamen. Wie interesse heeft kan zich 

melden bij Carolien Smits (waarnemend 

directeur) via de mail: carolien.smits@

burchtveenendaal.nl 

Zij kan u informatie geven over 

de werkzaamheden en uw naam 

doorspelen aan de Ouderwerkgroep.

VRAGENLIJST VEILIGHEID

Volgende week nemen we in de groepen 5 t/m 8 de jaarlijkse Vragenlijst 

Veiligheid af bij de leerlingen. Dit is een wettelijke verplichting, waar we graag 

aan voldoen. De vragen worden anoniem beantwoord, na een duidelijke 

uitleg door de leerkracht vooraf. Er volgt een totaalrapport voor de kinderen 

én de ouders. Het was de bedoeling geweest deze vragenlijst in het voorjaar 

van 2020 af te nemen, maar omdat we toen nauwelijks op school waren is dit 

landelijk uitgesteld tot het najaar van 2020.

De Ouderwerkgroep met Mirella (links) en 
Linda (rechts).
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AGENDA

Hieronder vindt u de agenda voor de komende periode.

TSO MEDEWERKERS GEVRAAGD

Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar enkele nieuwe medewerkers 

voor de tussenschoolse opvang. Het betreft vrijwilligerswerk waarvoor u een 

vrijwilligersvergoeding (€5,- per uur) ontvangt. De werkzaamheden zijn: het 

begeleiden van de lunch in de klas en pleinwacht tussen de middag. U kunt 

zelf kiezen of u dit op 1, 2, 3 of 4 dagen wilt doen. Per keer bent u ongeveer 

anderhalf uur bezig, van circa 11.45 tot 13.15 uur. Voor meer informatie en 

aanmelding kunt u mailen of bellen naar coördinator Henry van de Vosse: 

hvdvosse@gmail.com tel. 06-36201415.

KWINK KINDEROPVANG

BSO

De BSO heeft een zomer vol activiteiten 

achter de rug. Hierbij een kleine impressie van 

de activiteiten. We hebben diverse workshops 

gehad zoals sport en bewegen met Menno, 

dansen, “hoe word ik een DJ?”. Goochelaar Joost is geweest, hij heeft altijd de 

meest fantastische trucjes en maakt de kinderen altijd aan het lachen!

Vrijdag 2 oktober

Maandag 5 oktober

Woensdag 7 oktober

Woensdag 7 oktober

Vrijdag 9 oktober

Dinsdag 13 oktober

Maandag 19 t/m 

vrijdag 23 oktober

Maandag 26 oktober

Dinsdag 27 oktober

Donderdag 29 oktober

Maandag 2 november

Woensdag 4 november

Donderdag 5 november

Maandag 9 t/m 

vrijdag 27 november

Dag van de Wetenschap in groep 5 t/m 8

Dag van de leraar

Géén gebedskring voor ouders in de school

Géén scholierenveldloop

Einde Kinderboekenweek

Gastles Bureau Halt in groep 8: Jeugdcriminaliteit

Herfstvakantie

Alle leerlingen zijn vrij: studiedag voor het hele team

Gastles Bureau Halt in groep 8: Invloed van de groep

VO oudergesprekken met leerlingen groep 8 

VO oudergesprekken met leerlingen groep 8 

Géén gebedskring voor ouders in de school

Gastles Bureau Halt in groep 8: Online Veiligheid

Gastlessen School & Sport groepen 5 t/m 8
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Ook hebben we hebben robots 

gemaakt, zijn we naar Kwintelooijen 

geweest en hebben daar de insecten 

onderzocht. We hebben cupcakes 

gebakken, er is veel geknutseld en 

we zijn regelmatig in de speeltuinen 

in de wijk geweest. Kortom, het was 

een mooie, gezellige zomer!

Personeel

Patrick heeft het afgelopen jaar 

gymles gegeven aan de peuters van 

de groepen de Peutergeut en de 

Kleine Burcht. U heeft hem wellicht 

in de middag ook al ontmoet. 

Patrick werkt vanaf de zomervakantie ook op de BSO, op maandag, dinsdag, 

donderdag en om de week op vrijdag. 

Peuterplein

Sinds kort hebben we een afgeschermd stuk schoolplein voor de peuters. Aan 

de zijkant van de school staat een schuur met het peutermateriaal en ook zijn 

er nieuwe hekken geplaatst. Zo kunnen de kinderen naar hartenlust veilig 

fietsen met onze nieuwe fietsen.

Reserve kleding gezocht

Wij zijn op zoek naar reserve kleding 

voor kinderen in de leeftijd van 2-4 

jaar. Indien u kleding heeft die uw 

kind niet meer past en u het kwijt 

wilt, wij zijn er erg blij mee!

Beer is jarig.

“Beer is jarig” was het thema bij de peuters van de groep de Peutergeut. Ter 

afsluiting van het thema was er een echt verjaardagsfeest georganiseerd! De 

tafel, met beer op de verjaardag stoel, was versierd, hij had een traktatie mee 

gebracht en ook de juffen vierden hun verjaardag, wat een feest! Namens 

de juffen bedankt voor de gezelligheid en alle 

prachtige cadeaus.
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ROOKVRIJE SCHOOL

We waren het al enige tijd: een 

rookvrije school. Maar sinds 1 

augustus 2020 is het een wettelijke 

verplichting: alle onderwijsterreinen 

moeten rookvrij zijn. Dat geldt dus 

voor in de school, maar ook op het 

schoolplein. Houdt u er rekening mee? Gelieve ook niet te roken buiten het 

hek, maar in het zicht van leerlingen. Laten we het goede voorbeeld geven.

TEN SLOTTE...

De volgende Burchtberichten verschijnt op of rond 6 november.

Met vriendelijke groeten namens het team van De Burcht,

Paul Bouw, directeur

Groep 3a: schrijfles in scheerschuim!


