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BESTE LEZERS

Voor u ligt een nieuwe Burchtberichten. We zijn inmiddels negen weken 

onderweg in dit schooljaar. Ondanks alle coronazorgen zijn we blij dat ons 

onderwijs zo goed mogelijk doorgaat. We prijzen ons gelukkig, dat we maar 

weinig leerkrachten missen door ziekte of een quarantaine. Wel moeten we 

soms lastige keuzes maken, in het belang van goed en veilig onderwijs. U leest er 

verderop in deze nieuwsbrief meer over. Afgelopen week hebben we met ouders 

en leerlingen van groep 8 gesproken over een keuze voor voortgezet onderwijs. 

Het lijkt nog ver weg, maar het komt snel dichterbij. Verder is er ook nu weer van 

alles te melden. We wensen u veel leesplezier met deze Burchtberichten.
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PERSONEEL

Juf Paulien (groep 1b/2b) is inmiddels een paar keer in de school geweest. 

We zijn blij dat dit mogelijk was. De komende periode staat nog volledig in 

het teken van revalidatie. Wel verwachten we een voorzichtig begin met re-

integratie in de school op korte termijn. We zijn - met Paulien - benieuwd wat 

de mogelijkheden zijn.

Juf Corinne (4b) is bijna volledig weer aan het werk. Alleen de woensdagen 

wordt ze nog vervangen. Mooi, dat het herstel doorzet.

Juf Simone (3b) moest even een kleine stap terug doen. We zijn nu bijna een 

jaar na haar heupoperatie en het werken gaat steeds beter. De woensdagen 

wordt ze voorlopig nog even vervangen door juf Jeanet.

Juf Mariska (3a) moest - niet door eigen ziekte maar door quarantaine - 

afgelopen 10 dagen thuis zitten. Ze hoopt maandag haar werk weer op te 

pakken.

BIJBELROOSTER

Deze herfst lezen we verhalen over het volk Israël dat op weg is naar het 

beloofde land. We horen over een paar verkenners die vooruit worden gestuurd 

en terugkomen met ongelooflijke verhalen: In dat beloofde land groeien 

enorme vruchten, maar er wonen ook sterke mensen die hen er nooit in zullen 

laten. We lezen ook het verhaal van de profeet Bileam, die op weg gaat omdat 

de koning van Moab hem gevraagd heeft om een vloek uit te spreken over 

de Israëlieten. Onderweg wordt Bileam toegesproken door zijn eigen ezel, en 

als hij in Moab komt zegent hij Israël in plaats van dat hij het volk vervloekt. 

Uiteindelijk steken de Israëlieten de Jordaan over, de grens met het beloofde 

land. Ze lopen zeven dagen achter elkaar om de stad Jericho heen, waarna de 

muren instorten. Stuk voor stuk zijn het prachtige verhalen, waar je helemaal in 

op kunt gaan als je ze hoort of leest.

De verhalen spelen zich af in een hele andere wereld dan de onze, maar 

tegelijk zijn ze altijd weer actueel. Als je iets heel leuk vindt maar tegelijk ook 

heel spannend, dan lijk je misschien wel een beetje op die Israëlieten die het 

beloofde land verkend hadden. Als je ergens alleen naartoe durft te gaan als 

iemand met je meegaat, dan lijk je op het volk dat niet zonder God verder 

wilde reizen door de woestijn. En als je niet vergeet dat iemand goed voor 

jou geweest is, dan lijk je op de mannen die Rachab uit Jericho beschermden 

omdat Rachab hen eerder geholpen had.
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Het thema van deze weken is ‘Wijs me de weg’. Die vraag stel je aan iemand 

die jou verder kan helpen. De bijbelverhalen geven aanleiding om na te denken 

over de vraag wie dat zou kunnen zijn. Ik hoop dat de verhalen weer veel 

inspirerende momenten opleveren!

Het rooster voor de komende weken:

CORONAVIRUS: 10-MINUTENGESPREK,  
SINT EN KERST

De maatregelen in de aanpak van het coronavirus zijn aangescherpt. Ook op 

en rond de school houden we ons strak aan de regels. Zo hopen we dat ons 

onderwijs zo lang mogelijk goed en veilig door kan gaan. Voor een drietal 

activiteiten hebben we aanpassingen moeten doen. Hier komen ze:

1. De 10-minuten gesprekken van 19 en 24 november a.s. vinden online plaats 

via Google Meet. U heeft inmiddels bericht ontvangen om in te tekenen via 

de Parro app. U krijgt bijtijds een mail met een link voor de gesprekken.

Dit jaar ook op De Burcht een roetveegpiet!

Week 46: 9 t/m 13 november 2020

De tabernakel, Exodus 40:1-38

Jozua, Deuteronomium 31:1-8

Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12

Week 47: 16 t/m 20 november 2020

Op weg naar Kanaän, Jozua 1:1-9

Rachab, Jozua 2:1-24

Doortocht door de Jordaan, Jozua 3-4

Week 48: 23 t/m 27 november 2020

De val van Jericho, Jozua 5:13 - 6:27

De Gibeonieten, Jozua 9

De laatste woorden van Jozua, Jozua 23:1-26
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2. Het Sinterklaasfeest start dit jaar anders dan anders. Er vindt géén intocht 

buiten op het plein plaats. Daardoor zou het te druk worden met alle 

kinderen, leerkrachten en vaak belangstellende ouders. De Sint-commissie 

heeft een mooi alternatief bedacht. Binnenkort worden alle kinderen 

meegenomen in ons eigen Sinterklaas verhaal. Dat wordt spannend! Op 4 

december gaan de kinderen op de gebruikelijke manier naar binnen, dus 

vanaf 8.15 uur. Als iedereen binnen is, komt Sinterklaas met een Piet in alle 

groepen langs. Aan feestelijkheid en gezelligheid zal het niet ontbreken. Wel 

is alles coronaproof.

3. Kerstfeest vieren we dit jaar zonder ouders in de eigen klas. Dat stond 

al gepland. Echter: we vieren het nu gewoon onder schooltijd, op 

donderdagochtend 17 december. De vieringen in de avond gaan dus niet 

door! De reden: we willen geen extra verplaatsingen van zoveel kinderen en 

ouders. Met name het massale afhalen van de kinderen om 19.30 uur kan 

niet coronaproof. Op 17 december bent u in de avond dus gewoon thuis met 

uw kind.

LEERLINGENRAAD

Voor de herfstvakantie zijn we weer gestart met de leerlingenraad. Zoals elk 

jaar met nieuwe leden uit de groepen 5 en - dit jaar - uit groep 8. Thijmen (7a) 

was helaas ziek en werd gelukkig 

vervangen. Het verslag van de 

besprekingen heeft u gehad. Eén 

actiepunt is inmiddels uitgevoerd: 

er zijn nieuwe tosti apparaten 

aangeschaft. Elke vrijdagmiddag is 

er nu een “tosti groep” aan de beurt 

voor een extra lekkere lunch (vanaf 

groep 5). Afgelopen vrijdag mocht 

groep 5b als eerste proberen. 

VRAGENLIJST VEILIGHEID

Voor de herfstvakantie namen 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 uitslagen heeft u reeds via de mail ontvangen. We zijn blij met 

het rapportcijfer van onze leerlingen. 

Leerlingenraad
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Op de twee hoofdvragen scoorde De Burcht een 8,4:

• Ik voel me veilig op school

• Ik heb het naar mijn zin op school

Hieronder ziet u de uitkomsten per thema. Met de leerlingen én de 

leerlingenraad is inmiddels gesproken over de uitslagen.

AGENDA

Hieronder vindt u de agenda voor de komende periode.

Maandag 9 t/m 

vrijdag 27 november

Dinsdag 10 november

Dinsdag 17 november

Donderdag 19 november

Dinsdag 24 november

Dinsdag 24 november

Zondag 29 november

Woensdag 2 december

Vrijdag 4 december

Dinsdag 8 en 

donderdag 10 december

Donderdag 17 december

Donderdag 17 december

Maandag 21 december t/m 

vrijdag 1 januari

Gastlessen School & Sport groepen 5 t/m 8

Voorlichting Voortgezet Onderwijs op het  

Ichthus College

Voorlichting Voortgezet Onderwijs op het 

Rembrandt College

10-minuten gesprekken groepen 1 t/m 7 (online)

10-minuten gesprekken groepen 1 t/m 7 (online)

Voorlichting Voortgezet Onderwijs op het CLV

1e Adventszondag

Gebedskring ouders (in een thuissituatie)

Sinterklaasfeest voor alle groepen

Voorlichting Voortgezet Onderwijs op Het Perron

Kerstfeest in de eigen klas voor alle groepen - 

onder schooltijd

Kerstlunch in de eigen klas voor alle groepen

Kerstvakantie
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SNAPPET

In de eerste periode van dit schooljaar hebben we in een aantal groepen een 

pilot gedraaid met Snappet. Snappet is een digitale manier van leren, zonder 

lesboeken en schriften. Een flink aantal vakgebieden is beschikbaar via Snappet. 

Wij hebben de pilot met name gericht op het rekenonderwijs. De ervaringen 

en resultaten wisselden per groep en per leerkracht. Als team hebben we 

op 26 oktober besloten niet schoolbreed verder te gaan met Snappet. De 

voordelen wegen op dit moment niet op tegen de nadelen. Eén groep vormt 

een uitzondering: groep 7a. Deze groep onder leiding van juf Anne-Wil mag 

dit schooljaar verder gaan met de pilot. De resultaten zijn dik in orde én het 

gebruiksgemak voor de leerkracht is groot. Dat is juist met deze grote groep 7 

van belang. De leerkracht heeft continu zicht op de vorderingen en resultaten 

van de leerlingen. Daarnaast biedt het - in geval van een mogelijke herhaling van 

thuisonderwijs - kansen om snel en goed het onderwijs op te pakken “op afstand”. 

We houden de pilot in 7a goed in de gaten. In het voorjaar van 2021 nemen we als 

team een besluit over een mogelijk vervolg in het nieuwe schooljaar.

OPGAVE NIEUWE LEERLINGEN

Regeren is vooruitzien. Dat geldt ook voor het onderwijs. Wij willen graag bijtijds 

weten op welke nieuwe leerlingen we komend schooljaar kunnen rekenen. Al in 

januari a.s. beginnen we met de eerste voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. 

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 10 december

Met vriendelijke groeten namens het team van De Burcht,

Paul Bouw, directeur


