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Dit is de laatste nieuwsbrief van een bewogen schooljaar. Veel is gestempeld 

door de corona pandemie en alles wat daarmee samen hing. In december 

en januari waren kinderen en leerkrachten verplicht een aantal weken thuis 

in lockdown. Gelukkig ging het onderwijs door. De laatste periode van ons 

schooljaar ging het gelukkig goed. We hopen zonder coronameldingen vrijdag 

met zomervakantie te gaan. Vorige week kregen de kinderen hun rapport al 

mee naar huis. Deze week ronden we af en ruimen we op. In de zomervakantie 

staat er van alles te gebeuren in ons gebouw. U leest er verderop meer van.

We wensen u veel leesplezier met deze Burchtberichten!
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BIJBEL OPEN

Deuteronomium 6: 9: Schrijf de regels ook op de deurposten van je huis.

Deze week hebben we afscheid genomen van onze leerlingen in groep 8. 

Gelukkig konden de afscheidsavonden doorgaan met de ouders erbij. Wel 

- vanwege corona - in twee etappes per groep. De leerlingen en hun ouders 

kregen een opdracht mee uit de Bijbel. In Deuteronomium 6: 6-9 staat een 

tekst over een mezouza. Letterlijk betekent mezouza ook “deurpost”. God 

geeft het volk Israël in dit hoofdstuk 

de opdracht om de goede regels 

van God te onthouden en door te 

geven aan de kinderen. En om ze 

te herhalen, elke dag opnieuw. Veel 

gelovige Joden, maar ook andere 

mensen hebben een mezouza aan 

hun deurpost hangen. Daarin zit een 

strookje papier met deze opdracht 

uit de Bijbel. Elke keer als ze hun 

huis binnengaan, raken ze even deze 

mezouza aan. Zo denken ze aan God 

en zijn opdracht. Maar ook aan Zijn 

liefde voor ons!

Zo hopen we dat de jongens en meisjes van groep 8 ook na hun periode op 

De Burcht dagelijks hun Bijbel zullen opendoen en zo zullen denken aan 

Gods beloften aan mensen! We wensen hen Gods onmisbare zegen toe  

voor de toekomst!

Een mezouza aan de deurpost

Groep 2a zoekt insecten

https://www.burchtveenendaal.nl/
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CORONA NA DE ZOMER

Het is op dit moment nog erg 

onzeker op welke manier we na de 

zomervakantie zullen starten met 

ons onderwijs. We kunnen nu niet 

inschatten of er ook na de zomer 

nog coronamaatregelen zullen zijn. 

Dat bepalen we pas in de laatste 

vakantieweek op basis van de 

landelijke richtlijnen. U krijgt op vrijdag 

27 augustus een uitgebreide mail met 

alle schoolinformatie voor een goede 

start op maandag 31 augustus. 

NATIONAAL ONDERWIJS PROGRAMMA

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

omvangrijk herstelplan voor het gehele onderwijs: Nationaal Programma 

Onderwijs. Hierdoor wordt flink geïnvesteerd in ons onderwijs. Het 

uitgangspunt is: gelijke kansen voor elk kind! Met het programma moeten 

eventueel door corona opgetreden achterstanden worden weggewerkt. 

Alle scholen in Nederland zijn momenteel bezig, samen met de 

Medezeggenschapsraad, een herstelprogramma te schrijven, het zogenaamd 

School Programma. Het plan is nagenoeg klaar. Zodra we het kort na de 

zomervakantie met de Medezeggenschapsraad besproken hebben en we 

instemming hebben, plaatsen we ons School Programma op onze website.

Wel willen we u hieronder melden welke belangrijkste keuzes we samen met 

team en MR hebben gemaakt. We denken hiermee de extra gelden zo goed 

mogelijk te besteden ten gunste van alle leerlingen!

https://www.burchtveenendaal.nl/
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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• Klassenverkleining: we hoeven géén groepen samen te voegen (wat de bedoeling 

was) en hebben volgend jaar op groep 8 na allemaal (vrij) kleine groepen!

• Een onderwijsassistent voor 2 ½ dag ter ondersteuning van onze leerkrachten 

en leerlingen.

• Extra hulp (2 halve dagen) van onze beide intern begeleiders voor extra 

ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben.

• Een extra instroomgroep voor nieuwe kleuters vanaf januari 2022, zodat de 

andere kleutergroepen niet te groot worden.

• Extra support van één dagdeel per week voor de komende grote groep 8 door 

de eigen leerkrachten!

• Extra scholing van het hele team om nog beter in te spelen op wat de 

kinderen nodig hebben.

• Extra aandacht voor het welbevinden van de leerlingen, onder andere door 

theatervoorstellingen voor alle groepen!

AGENDA

Hieronder vindt u de agenda voor de komende periode:

SCHOOLKAMP VERVANGEND PROGRAMMA

Heel veel activiteiten kunnen dit schooljaar helaas niet doorgaan. Ook het 

traditionele, afsluitende schoolkamp in groep 8 viel daardoor in het water. Op 

donderdag 24 juni organiseerden we daarom voor hen outdoor activiteiten bij 

Outdoorpark Overberg, onder leiding van Sport Totaal. Dat werd een geweldige 

feestdag met heel blije gezichten. Wat fijn dat dit wel kon doorgaan!

Groep 8a

Vrijdag 16 juli

Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus

Maandag 30 augustus

Laatste schooldag groepen 1 t/m 7

Zomervakantie!

Eerste schooldag: om 8.30 uur 

beginnen de lessen weer!

https://www.burchtveenendaal.nl/
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PEUTERBURCHT

Helemaal achterin de school bij onze 

kleutergroepen is nu bijna twee jaar 

het peuterwerk van de Peutergeut 

gevestigd. Na de zomervakantie 

zal in dat lokaal alle peuterwerk 

plaatsvinden, waardoor Kwink op 

alle dagen in de ochtend en middag 

peuterwerk aanbiedt. De naam 

Peutergeut gaat verdwijnen en wordt 

vervangen door PEUTERBURCHT! 

OUDERS BEDANKT!

Het schooljaar 2020-2021 was een bijzonder jaar. Ouders mochten nauwelijks 

in de school komen, uit angst voor een corona besmetting. Toch hebben ook 

dit jaar veel ouders ons geholpen. We denken aan de TSO medewerkers die 

tussen de middag de maaltijden en het buiten spelen hebben begeleid. Of de 

ouderwerkgroep die achter de schermen toch mee kon doen. En de gebedskring, 

die van de nood een deugd maakte door in een huiskamer voor onze school te 

bidden. Daarnaast de ouders van de medezeggenschapsraad, alle groepsouders 

en dan nog alle incidentele hulp bij een feestje of bij het schoonmaken van 

schoolmateriaal. Kortom, teveel om op te noemen. Alle ouders die onze school op 

een of andere wijze hebben geholpen: 

https://www.burchtveenendaal.nl/
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GROEP 4A IN ACTIE

Quinty Roks uit groep 4a vroeg of 

haar groep mee mocht doen met 

de WWF rangeractie Red de walvis! 

Dat mocht en groep 4a vond dat 

een goed plan. Quinty gaf vooraf 

een mooie presentatie aan de groep. 

Daarna hebben de kinderen ruim 

drie weken klusjes gedaan voor 

familie en vrienden en statiegeldflessen opgehaald om geld in te zamelen voor 

een plasticvrije zee. Op 30 juni jl. kon juf Annemieke aan Quinty een certificaat 

uitreiken met daarop het eindbedrag van maar liefst € 289,80. Knap gedaan, 

groep 4a en bedankt namens alle walvissen!

ZOMERWERKZAAMHEDEN IN DE SCHOOL

In de meivakantie is de helft van de school al voorzien van een nieuwe vloer 

en de hele school van energiezuinige LED verlichting. In de zomervakantie 

gaan de klussen verder. De overige ruimtes krijgen nu ook nieuwe 

linoleumvloeren. Daarnaast wordt de oude keuken vervangen. Op dit moment 

staat er niets meer…

De eerste acht lokalen krijgen een 

nieuwe ventilatie-unit. Mede dankzij 

een royale overheidssubsidie voor 

frisse lokalen hopen we na de zomer 

ruim de helft van de groepen te 

kunnen voorzien van frisse lucht. 

Eindelijk! In de herfstvakantie volgen 

de andere lokalen.

Direct na de zomervakantie volgt de vernieuwing van ons schoolplein. In de 

herfst volgt nog een schilderbeurt van de hal van de school. Zo hopen we na 

de herfstvakantie de meeste werkzaamheden gehad te hebben. We zijn blij 

met zo’n stevige aanpak van onze school en schoolplein! En we hopen dat we 

u na de zomer weer eens in ons gebouw mogen verwelkomen. Dan kunt u het 

zelf ook zien.

Quinty en juf Annemieke

https://www.burchtveenendaal.nl/
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TEN SLOTTE  … 

Dit was de laatste Burchtberichten van dit schooljaar.

Met vriendelijke groeten namens het team van De Burcht

Paul Bouw, directeur

Afscheidsmusical groep 8b

HET TEAM VAN DE BURCHT WENST U EN JOU 
EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE!

Tot ziens op maandag 30 augustus.

https://www.burchtveenendaal.nl/

