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BESTE LEZERS
Met nog één schoolweek te gaan naderen we de kerstvakantie. We prijzen ons
gelukkig, dat het onderwijs in de meeste groepen zo normaal mogelijk kon
doorgaan afgelopen periode. De corona-cijfers nemen toe, ook in Veenendaal.
We merken dat aan een toenemend aantal leerlingen dat thuis in quarantaine
zit. Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie daarover. Vorige week
konden we toch - al was het anders - het Sinterklaasfeest vieren in alle groepen.
Het was een gezellige dag! Volgende week donderdag vieren we het kerstfeest,
gewoon in de eigen groep. Eenvoudig, maar misschien wel meer passend bij de
boodschap van kerst.
We wensen u veel leesplezier met deze Burchtberichten.

Lees verder op de volgende pagina!
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PERSONEEL
In verband met de privacy willen we alle bijzonderheden rond ziekte en
afwezigheid voortaan niet meer via de Burchtberichten doen, maar uitsluitend
via Parro aan de betreffende groep. Dat geldt voor ziekte, maar ook in het geval
van zorg en overlijden in de naaste kring. Voor de kerstvakantie krijgen ouders
van groepen met een leerkracht die (gedeeltelijk) afwezig is weer een update
van de situatie, via de Parro app.

KERSTFEEST
Lang geleden schreef de profeet Jesaja dat er licht zou komen in een donkere
tijd. Er zou een kind geboren worden dat vrede zou brengen. Het zijn prachtige
woorden, maar hoe moesten mensen dat precies voor zich zien? Ze wachtten
tot de woorden van Jesaja waarheid zouden zijn, maar waar wachtten ze
precies op? In de weken voor kerst denken we terug aan die oude woorden van
Jesaja. In het verhaal van Jesaja zien we een antwoord op de vraag waar wij
op wachten. We horen over een kleine, kwetsbare koning die geboren wordt
in Bethlehem: geen koning op een troon, maar een koning in een kribbe, een
voerbak. Hij zal God dichterbij brengen!
Met de kinderen staan we in deze periode en in het bijzonder volgende week
stil bij verwachting. We horen over Maria, die van Gabriël te horen krijgt dat ze
de moeder wordt van Gods zoon. We horen over herders, die als eersten op
bezoek mogen bij het koningskind. En na de kerstvakantie ontmoeten we de
wijzen, die achter een ster aan reizen naar Jeruzalem en Bethlehem. Allemaal
wachten ze op iets waarvan ze zich eigenlijk nog niet kunnen voorstellen hoe
mooi het precies zal zijn.
We wensen u en de kinderen een mooie, verwachtingsvolle tijd toe.

burchtveenendaal.nl
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Het rooster voor de komende weken:
Week 51: 14 t/m 18 december 2020
Jozef droomt, Matteüs 1: 18-25
Geboorte van Jezus, Lucas 2: 1-14
Herders als getuigen, Lukas 2: 15-20

Week 1: 4 t/m 8 januari 2021
De wijzen uit het oosten, Matteüs 2:1-12
De vlucht naar Egypte, Matteüs 2: 13-23

CORONAVIRUS
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. Kerstfeest vieren we dit jaar zonder ouders in de eigen klas. Dat stond al
gepland. We vieren het nu gewoon onder schooltijd, op donderdagochtend
17 december. De vieringen in de avond gaan dus niet door!
2. 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!
3. Bij een besmetting met het coronavirus in het gezin neemt u direct contact
op met school. Ook in de kerstvakantie: dan via app of e-mail.
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PLUSGROEP
Met ingang van dit schooljaar
zijn we, samen met De Ceder,
gestart met een plusgroep voor
meer- en hoogbegaafde kinderen.
Elke maandagochtend gaan er
ook Burchtleerlingen naar deze
clusterplusgroep op De Ceder. “Onze”
juf Linet geeft de groep dan les. In de
plusgroep zitten kinderen van groep
5 tot en met groep 8.
In de week voor Sinterklaas hebben
de kinderen in de plusgroep een
gezamenlijke activiteit gedaan.
Ze moesten een “pepernotenverdeelmachine” maken. Het
bouwsel werd gemaakt van karton
en mocht alleen met plakband
of duct tape worden vastgemaakt. De bedoeling was dat ze de pepernoten
op één plaats erin gooiden en dat dan vervolgens op allemaal verschillende
plekken voor ieder kind de pepernoten in een bekertje naar buiten kwamen
rollen. Natuurlijk moest dat eerlijk verdeeld zijn. Dit vereiste voor de kinderen
creatief denken, samenwerken en praktisch denken.
We zijn eerst gezamenlijk gestart en hebben besproken wat de valkuilen
kunnen zijn, hoe je een gezamenlijk plan maakt en waar je op moet letten bij
samenwerken. Aan de hand van de auto-metafoor hebben we besproken wat
bij de verschillende stappen hoort: tijdsbewaking, plan maken, regelmatig in je
achteruitspiegel kijken, eventueel bijsturen etc. In de afsluiting is besproken wat
goed ging en wat beter kon en natuurlijk ondertussen lekker genieten van de
pepernoten die in je beker waren gekomen. Gelukkig had iedereen er even veel!

SMARTPHONE
Het blijkt nodig de regels rond
smartphonegebruik even te
herhalen. Het liefst zien we géén
smartphone binnen de grenzen
van onze school. Dus niet op het
plein en niet in de klas. Wie wel een
smartphone meebrengt, legt deze
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aan het begin van de schooldag op de afgesproken plek in de klas. Ook op het
schoolplein staat een smartphone uit en stopt een leerling met online games
etc. We willen met onze afspraken ook voorkomen dat er ongewenste filmpjes
rond en in de school worden gemaakt.
Alleen als het voor een les wenselijk is, kan op verzoek van een leerkracht de
vraag komen om éénmalig een smartphone mee te brengen. Een onjuist
gebruik van de smartphone betekent inname door school en een belletje naar
huis om dat te melden. We rekenen op uw medewerking.

AGENDA
Hieronder vindt u de agenda voor de komende periode.
Donderdag 17 december

Kerstfeest in de eigen klas voor alle groepen onder schooltijd

Donderdag 17 december

Kerstlunch in de eigen klas voor alle groepen:
zelf meebrengen

Maandag 21 december

Kerstvakantie

t/m vrijdag 1 januari
Maandag 4 januari

De lessen beginnen weer

Woensdag 13 januari

Gebedskring voor ouders in een huiskamer

Woensdag 20 januari

Start Nationale Voorleesdagen

Vrijdag 29 januari

Einde Nationale Voorleesdagen

VENTILATIE IN DE
SCHOOL
In de maand september is op alle
scholen in Nederland onderzoek
gedaan naar het binnenklimaat: de
luchtkwaliteit en het CO2 gehalte. Op
onze school leverde dat een divers
beeld op: een aantal lokalen was op
orde (onze bovenverdieping), maar
veel lokalen niet. Inmiddels is de
rijksoverheid voor het onderwijs met
een uitgebreide subsidieregeling gestart om het binnenklimaat op de scholen te
verbeteren. Ook ons bestuur heeft hiervoor plannen gemaakt en op De Burcht
wordt de ventilatie aangepakt. Op dit moment wordt in verschillende lokalen
een extra meting verricht om te zien wat er precies nodig is. We hopen in 2021 op
frisse lokalen voor goed onderwijs!
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KWINK KINDEROPVANG
Peuterwerk
Sinterklaas is ook bij de peuters
van Kwink op bezoek geweest. Alle
peuters hebben natuurlijk ook dit
jaar een schoen gezet, alhoewel….
dit jaar hebben de peuters van de
Peutergeut geen schoen gezet, maar
schoorstenen gezet voor Sint en
Piet. En wat een verrassing! Er zaten
mandarijnen en pepernoten in.

BSO
Bij de BSO komt de kerstvakantie er weer aan. Twee weken even geen
schoolwerk maar allerlei leuke activiteiten. Iedere dag is er een sportactiviteit in
de gymzaal of buiten op het plein, we gaan nieuwjaarskaarten maken, spelen
Bingo en uiteraard gaan we op oudejaarsdag appelflappen maken. Dat wordt
weer een super leuke vakantie!

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 5 februari.
Met vriendelijke groeten namens het
team van De Burcht,

Paul Bouw, directeur

De teams van De Burcht en Kwink
wensen u en jou fijne feestdagen
toe en een gezond 2021!

