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BESTE LEZERS

Afgelopen weken hebben we alle ouders gezien en gesproken rond het rapport dat 

alle kinderen kregen. Het was fijn elkaar zo te zien, al was het online. We moeten roeien 

met de riemen die we hebben. Er gaat gelukkig - ondanks alle zorgen - veel goed. 

De kinderen blijken enorm flexibel te zijn en ontwikkelen zich wonderwel. Daar zijn 

we dankbaar voor. Afgelopen woensdag, 14 april, hebben we als team van De Burcht 

de leeropbrengsten van alle groepen bekeken. Ondanks corona en lockdown blijken 

die over het algemeen nog heel redelijk of zelfs goed te zijn. We gaan in de komende 

periode aan de slag om te kijken wat we volgend jaar extra moeten oppakken. Dat 

doen we in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. We werken nog twee 

weken, dan is het meivakantie en mogen we allemaal even op adem komen.

We wensen u veel leesplezier met deze Burchtberichten.
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BIJBELROOSTER

Tussen Pasen en Pinksteren lezen we uit de Bijbelboeken Ezra en Nehemia. 

Het zijn niet voor iedereen bekende teksten, maar het is wel een prachtig 

verhaal. Het verhaal begint als het volk Israël lange tijd in Babylonië leeft. 

De Babyloniërs hebben Israël verslagen en de inwoners als ballingen 

meegenomen naar Babel. Maar dan worden de Babyloniërs zelf verslagen door 

koning Cyrus van Perzië. Hij geeft de mensen uit Jeruzalem toestemming om 

terug te gaan naar hun eigen stad en de tempel te herbouwen. In de verhalen 

van Ezra en Nehemia horen we hoe dat gaat. Er is veel tegenwerking van volken 

rondom Israël, maar ze bouwen toch door. Letterlijk en figuurlijk zien ze hun 

leven in de stad van de Heer weer groeien onder hun handen.

Dit oude verhaal heeft ook vandaag nog veel te vertellen. Het gaat over 

verlangen naar vroeger, toen je je nog vrij kon bewegen in je eigen stad. Maar 

ook over wat jij met dat verlangen kunt doen – hoe je er zelf aan kunt bijdragen 

dat het leven wordt zoals je hoopt. Het is een verhaal over doorzetten en 

tegenslag, en ook over hulp uit onverwachte hoek. (Israël had nooit verwacht 

dat de koning van Perzië zo belangrijk voor hen zou worden!) De verhalen 

kunnen ook een aanleiding zijn om met kinderen in gesprek te gaan over 

de recente geschiedenis: In de afgelopen decennia zijn er veel spanningen 

ontstaan nadat Israël nederzettingen bouwde in Palestijnse gebieden.

Met Hemelvaart en Pinksteren worden de Bijbelverhalen gelezen die bij deze 

feesten horen. Het boek Handelingen vertelt dat Jezus veertig dagen na zijn 

opstanding naar de hemel ging, en dat tien dagen later de heilige Geest werd 

uitgestort over zijn leerlingen.

Het rooster voor de komende weken:

Week 16 (19/04 - 23/04) – Steen 

voor steen

Nehemia 2: 11- 20, Nehemia 3 en 4, en 

8: 1-12

Steen voor steen wordt gebouwd 

aan de tempel, de stadsmuur en de 

poorten. Andere volken proberen de 

Israëlieten tegen te werken, maar 

ze gaan toch door – net zo lang tot 

hun stad af is. Dan vieren ze feest 

voor de Heer. Ze lezen uit de wet van 

Mozes, over hoe God zijn volk altijd 

opnieuw bevrijdt.

https://www.burchtveenendaal.nl/
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Week 17 (26/04 - 30/04) – Hoofd in de wolken

Hooglied 2: 8-9, 4: 1-9 en 5: 2-8

Koning Salomo schrijft een lied. Het gaat over twee geliefden. Of gaat het 

over God en de mensen? Waarschijnlijk allebei. God houdt van de mensen 

en mensen kunnen verlangen naar God – ook als hij niet zo dichtbij is als ze 

zouden willen.

Week 19 (10/05 - 12/05) – Hoe kunnen we verder?

Handelingen 1: 1-26

Jezus gaat naar de hemel. Hoe kunnen zijn leerlingen nu verder? Ze moeten 

wachten in Jeruzalem, waar ze gedoopt zullen worden met de heilige Geest. Dat 

zal hen de kracht geven om door te gaan met Jezus’ werk.

Week 20 (17/05 - 21/05) – Wat krijg ik nou?

Handelingen 2: 1-13 en 41-47 en 3: 1-10

Met Pinksteren ontvangen de leerlingen van Jezus de heilige Geest. Misschien 

begrijpen ze zelf niet precies wat er gebeurt, en ook de mensen in Jeruzalem 

vragen zich af wat er aan de hand is. Maar het is onmiskenbaar: Gods kracht 

werkt in de mensen. De leerlingen vormen met elkaar een kring waarin ze 

alles delen. Er gebeuren wonderlijke dingen, zoals een verlamde man die weer 

kan lopen.

NIEUWE DATA EN  
AANPASSINGEN

Vanwege de eerdere schoolsluiting 

en de corona-maatregelen van de 

overheid is onze informatiekalender 

op onderdelen aangepast. Al 

eerder heeft u vernomen dat we 

een aantal evenementen niet 

kunnen laten doorgaan. We houden 

u zoveel mogelijk via Parro of 

e-mail op de hoogte van nieuwe 

aanpassingen. Op basis van de 

laatste persconferentie van 13 april jl. zijn buitenschoolse activiteiten helaas 

voorlopig nog niet mogelijk. Begin volgende week volgt o.a. een definitief 

besluit omtrent het schoolkamp van groep 8. Het schoolkorfbaltoernooi van 

eind mei is door de organisatie al afgelast.

https://www.burchtveenendaal.nl/
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CORONAVIRUS

We hebben een hectische week achter de rug, met op enig moment acht 

groepen in quarantaine. Gelukkig is het geen uitbraak geworden en bleef het 

bij één leerkracht en één leerling met corona. Inmiddels is nagenoeg iedereen 

weer op school.

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. Als een leerling of leerkracht corona heeft, moet een hele 

groep in quarantaine.

KWINK

De meivakantie van het peuterwerk 

loopt niet synchroon met schoolvakantie 

van De Burcht. Wij hebben twee weken 

aaneengesloten vakantie en wel van 26 april tot en met 7 mei. Tijdens deze 

twee weken is het peuterwerk gesloten.

Vanaf maandag 19 april gaat de BSO eindelijk weer open! 

Daar zijn we blij mee. Fijn om alle kinderen weer te zien. 

U heeft via Kwink rechtstreeks informatie ontvangen.

De BSO is tijdens de meivakantie van de school,  

van 3 t/m 7 mei geopend van 7.30 – 18.30 uur.  

U ontvangt binnenkort van ons de vakantie flyer  

met het activiteitenprogramma.

https://www.burchtveenendaal.nl/
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OUDERPORTAAL  
WEER OPEN

Vanwege het afronden van het eerste 

rapport was ons Ouderportaal van 

Parnassys tijdelijk gesloten. Vanaf deze 

week is het weer geopend en kunt u de cijfers van uw kinderen weer inzien. Het 

is fijn dat we in de afgelopen weken met alle ouders een online gesprek konden 

hebben rond de vorderingen en ontwikkeling van hun kind.

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. Eind april gaan 

alle CPOV directeuren samen met de Intern Begeleiders van de scholen een begin 

maken. Begin mei zullen we als Burchtteam ook keuzes maken en prioriteiten 

aangeven. We kunnen immers niet alles tegelijk oppakken. Het wachten is nu nog 

op het zogenaamde “keuzemenu” van de overheid: wat mogen scholen kiezen bij de 

besteding van de toegezegde gelden? We houden u op de hoogte van de voortgang.

AGENDA

Hieronder vindt u de agenda voor de komende periode:

Vrijdag 16 april t/m maandag 26 april

Maandag 19 april

Dinsdag 20 april

Woensdag 21 april

Donderdag 22 april

Vrijdag 23 april

Maandag 26 april

Dinsdag 27 april

Maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei

Maandag 10 mei

Donderdag 13 mei

Vrijdag 14 mei

Oudertevredenheidspeiling

Dag tegen het Pesten

IEP eindtoets groep 8

IEP eindtoets groep 8

Schoolfotograaf deel 2

Koningsspelen groep 1 t/m 8

Schoolfotograaf deel 3

Koningsdag: alle leerlingen zijn vrij

Meivakantie

De lessen beginnen weer: 

groepen 1 t/m 4 beginnen om 11.30 uur

groepen 5 t/m 8 beginnen om 8.30 uur

Hemelvaartsdag

Vrije dag voor alle leerlingen

https://www.burchtveenendaal.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/17/nationaal-programma-onderwijs-steunprogramma-voor-herstel-en-perspectief
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23 APRIL KONINGSSPELEN

Op vrijdag 23 april worden in heel Nederland de Koningsspelen gehouden. 

Vanwege de corona maatregelen vieren we het dit jaar allemaal op onze 

eigen school. Dus geen viering op de Veenendaalse sportparken dit jaar. Onze 

gymdocent, meester Peter, heeft samen met de vaksectie bewegingsonderwijs 

voor alle groepen op maat én corona proof een spelprogramma in elkaar gezet. 

Het belooft mooi weer te worden. Elk kind zal op 23 april uitsluitend met de 

eigen groep een aantal spelen aflopen. Deze worden buiten op en rond ons 

plein opgezet. Helaas geen extra ouderhulp dit keer. We hopen er toch met 

elkaar een gezellige Oranjedag van te maken!

 

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.

WERKZAAMHEDEN IN EN ROND DE SCHOOL

In het kader van het meerjaren onderhoudsplan zal in de komende maanden 

in en rond de school gewerkt worden. In de hele school wordt in twee etappes 

een nieuwe vloer aangelegd. In de meivakantie deel 1 en in de zomervakantie 

deel 2. In de zomervakantie wordt een nieuwe keuken geplaatst, in een 

gezamenlijk traject van Kwink en De Burcht. En op basis van wensen van 

beide gebruikers. In de meivakantie krijgt de hele school LED verlichting! 

Dat is energiezuinig én beter voor het schoolwerk. Want… het nieuwe licht is 

concentratie verhogend! Tenslotte maken we de komende maanden een begin 

https://www.burchtveenendaal.nl/
mailto:info%40burchtveenendaal.nl?subject=Opgave%20nieuwe%20leerlingen
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met het aanpassen van het schoolplein. Er is volop gespaard en gesponsord. 

Dus we zijn benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. We zullen u zo nu en dan 

met wat foto’s op de hoogte houden van de voortgang.

VERLOF AANVRAGEN

Verlof aanvragen kan uitsluitend via het verlofformulier op onze website:

verlof aanvragen

In de regel heeft u binnen 24 uur een antwoord terug. Bedenkt u wel om 

bijtijds verlof aan te vragen en niet een avond van tevoren?

TEN SLOTTE  … 

De volgende Burchtberichten verschijnt op of rond rond 28 mei.

Met vriendelijke groeten namens het team van De Burcht,

Paul Bouw, directeur

https://www.burchtveenendaal.nl/
https://www.burchtveenendaal.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=116

