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Beste lezers,

Het zijn bijzondere tijden, ook in het onderwijs en op onze school. Ondanks 

alle corona zorgen hebben we in de afgelopen weken zoveel mogelijk van ons 

programma kunnen laten doorgaan. Slechts enkele groepen moesten een paar 

dagen in quarantaine en het aantal corona besmettingen in onze school viel 

gelukkig mee. Daar zijn we dankbaar voor.

Helaas moeten we nu -samen met alle basisscholen in Nederland- de 

schoolperiode tot de kerstvakantie een week eerder afsluiten. Zoals inmiddels is 

gecommuniceerd zal voor de kinderen vanmiddag de kerstvakantie al beginnen.

Vandaag vieren we in alle groepen het kerstfeest. Met de kinderen gedenken 

we de geboorte van de Here Jezus. In de bovenbouw sluiten we het 

kalenderjaar 2021 daarna af met een feestelijke lunch in de klas. We hopen na 

de kerstvakantie met goede moed ons werk weer op te kunnen pakken.

We wensen u veel leesplezier met deze Burchtberichten!
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KERSTFEEST
 

Over anderhalve week vieren we het Kerstfeest. In de Bijbel, in het boek Lukas, 

staat dit verhaal.

Aan de rand van Bethlehem is een bijzondere plek. Als je er voor het eerst komt, 

zou je misschien niet zeggen dat het bijzonder is. Er ligt stro op de vloer en het 

is er een beetje donker. Er staat een voerbak voor de dieren, verder is er niet zo 

veel. Maar lang geleden, in een bijzondere nacht, kwamen Jozef en Maria op 

deze plek. Ze waren naar Bethlehem gekomen omdat ze zich moesten laten 

inschrijven. In de herberg van de stad was geen plaats meer, maar iemand zei 

tegen ze: ‘Kom maar, ik weet nog wel een plekje.’ Zo kwamen ze in de stal. En 

daar, op die hele bijzondere plek, werd Jezus geboren. Maria wikkelde hem in 

doeken en legde hem in de voerbak. Het leek net een wiegje! Niet lang daarna 

werd er op de deur geklopt. Er kwamen herders, die in de buurt op hun kudde 

gepast hadden. De herders vertelden dat er een engel bij hen was gekomen. 

‘Vandaag is in Bethlehem een bijzonder kind geboren,’ vertelde de engel. ‘Hij 

is de Messias, onze Redder.’ De herders waren meteen op pad gegaan. Bij de 

kribbe knielden ze neer. En toen ze weer weg gingen, vertelden ze aan iedereen 

wat er gebeurd was. Zo begon in de 

stal in Bethlehem een nieuwe tijd: 

voor Jozef en Maria, voor de herders 

en de mensen in Bethlehem… 

en ook voor jou, en voor mij, voor 

ons allemaal. Dat vieren we met 

Kerstfeest!

Advent is kijken naar wat komt: 

‘Zie je al wat?’ - Je wacht nog even 

maar je weet: de vrede komt! 

God verrast, Hij geeft het leven. 

https://www.burchtveenendaal.nl/
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BIJBELROOSTER

In de eerste weken van het nieuwe jaar lezen we uit het evangelie van Marcus. 

Het is het oudste van de vier evangeliën. Marcus vertelt over Johannes de 

Doper, die mensen doopt in de woestijn en vertelt dat er na hem iemand komt 

die groter zal zijn dan hij. In de hoofdstukken daarna horen we hoe Jezus langs 

het meer van Galilea trekt en vandaar verder gaat door het land. Steeds meer 

mensen horen over hem en sluiten zich bij hem aan. Allemaal krijgen ze van 

dichtbij te zien wat het betekent dat God naar mensen omziet.

Het thema van deze periode is ‘vijfduizend volgers’. In onze tijd zijn veel mensen 

te volgen op sociale media. Sommigen hebben duizenden of zelfs miljoenen 

volgers. In Jezus’ tijd bestonden deze sociale media nog niet. Toch waren er 

in korte tijd heel veel mensen die zich bij hem aansloten. Zij ontdekten wat 

het betekent als je Jezus volgt. Het gaat Jezus niet om het aantal ‘likes’, Hij is 

niet op zoek naar volgers om te laten zien hoe geweldig hij is. Jezus wil dat 

mensen Hem volgen zodat ze meegaan op de weg naar het geluk. Dat liet Hij 

bijvoorbeeld zien op de dag dat Hij vijfduizend mensen te eten gaf met vijf 

broden en twee vissen. Jezus volgen betekent dat je ontdekt hoe God voor 

mensen zorgt. Deze vijfduizend volgers waren eigenlijk nog maar het begin!

Week 2:10-14 januari 2022

Jezus wordt gedoopt, Marcus 1:1-13

Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20

In de synagoge, Marcus 1:21-28

Week 3: 17-21 januari 2022

De schoonmoeder van Petrus wordt 

beter, Marcus 1:29-39

De melaatse man, Marcus 1:40-45

De verlamde, Marcus 2:1-12

Week 4: 24-28 januari 2022

Mensen begrijpen Jezus niet, Marcus 

2:13-22

Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28

Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6

Week 5: 31 januari – 4 februari 2022

Iedereen komt naar Jezus, Marcus 3:7-12

Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19

Waar haalt Jezus het vandaan?, Marcus 3:20-30

https://www.burchtveenendaal.nl/
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NIEUWE INSTROOMGROEP 1C

Maandag 10 januari a.s. gaat onze nieuwe instroomgroep 1c van start met 15 

kinderen. Gisteren hebben deze kinderen kennis gemaakt in het nieuwe lokaal 

met hun juffen en klasgenootjes. Tot de zomervakantie stroomt deze groep 

geleidelijk vol met onze nieuwe jongste leerlingen. Zoals we reeds gemeld 

hebben zijn we erin geslaagd twee nieuwe juffen te vinden voor deze groep: 

Hanneke Schokker en Carola van den Ham. We zijn daar erg blij mee, want het 

blijkt steeds moeilijker om leerkrachten en invallers te vinden. Hanneke heeft al 

heel wat jaren ervaring binnen CPOV. Carola komt uit het Voortgezet Onderwijs 

(leraar Engels) en start een zij-instroomtraject. We wensen Hanneke en Carola 

een goede start toe met groep 1c en in ons Burchtteam!

 

OUDERS/VERZORGERS MET  
ONDERWIJSBEVOEGDHEID?

Zoals u weet is het steeds moeilijker om nieuwe leerkrachten en invallers 

te vinden. Heeft u een onderwijsbevoegdheid en overweegt u een (her-)

intrede in het basisonderwijs? Heeft u een totaal andere baan, maar durft u 

het roer radicaal om te gooien en te kiezen voor het basisonderwijs? Er zijn 

diverse mogelijkheden voor een zij-instroomtraject. Al een andere baan, 

maar ook een onderwijsbevoegdheid en zin om nu en dan een dagje in 

te vallen? Belangstelling? Mailt 

u eens vrijblijvend naar info@

burchtveenendaal.nl of belt u naar 

onze school: tel. 555562. Maak 

een afspraak met een van de 

leden van het managementteam: 

Carolien Smits of Paul Bouw. Zij 

kunnen u meer vertellen over de 

mogelijkheden. Doen!

Groep 1c: nu nog leeg  
maar alles staat klaar!

https://www.burchtveenendaal.nl/
mailto:info%40burchtveenendaal.nl?subject=
mailto:info%40burchtveenendaal.nl?subject=
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VOEDSELESTAFETTE

Van maandag 17 tot en met 

vrijdag 21 januari organiseren we een voedselestafette voor de Voedselbank 

Veenendaal. Deze actie stond in maart 2020 gepland, maar kon toen door 

de eerste lockdown niet doorgaan. Nu gaan we voor een herkansing! Doel 

van de Voedselbank is het verzamelen van voedsel en vervolgens het gratis 

verstrekken van dit voedsel aan mensen in Veenendaal die in financiële nood 

verkeren.

De Voedselestafette is al enkele jaren een groot succes en zorgt ervoor dat 

de Voedselbank Veenendaal steeds weer de winkel kan vullen voor haar 

klanten. Het is vooral van waarde omdat we via de estafette kunnen sturen 

in de te ontvangen producten, iets wat niet kan bij de inkomende stroom 

uit supermarkten en andere winkels/bedrijven. Bij toerbeurt doet een kerk, 

een school of een bedrijf mee aan de estafette. De Burcht dus in de tweede 

schoolweek na de kerstvakantie.

Na de kerstvakantie krijgen de kinderen een lijstje mee (en u via Parro) met de 

artikelen die gewenst zijn voor de Voedselbank. Kinderen mogen een week 

lang producten mee naar school brengen en in de hal in dozen doen voor 

de Voedselbank. Via een filmpje krijgen alle kinderen ook in de eigen klas 

wat informatie over de Voedselbank. We hopen met elkaar op een prachtige 

opbrengst voor onze medemens in Veenendaal, die het minder heeft dan wij!

U kunt kiezen uit de volgende artikelen van de boodschappenlijst:

• Vermicelli

• Fritessaus

• Runderknakworstjes

• Kipknakworstjes

• Spaghetti

• Pak zout

• Toiletblok

• Basmatirijst

• Kleine pakjes sap

• Kleine pakjes houdbare melk

• Bloem

• Rode linzen

• Oploskoffie

• Kleinste blikjes tomatenpuree

https://www.burchtveenendaal.nl/
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AGENDA

Hieronder vindt u de agenda voor de komende periode:

NIEUWE LEERLINGEN

Als uw kind voor 1 juli 2023 vier jaar wordt en u heeft hem/haar nog niet 

opgegeven als nieuwe leerling voor De Burcht wilt u dan zo spoedig mogelijk 

een inschrijfformulier ingevuld inleveren? U kunt deze digitaal aanvragen via 

info@burchtveenendaal.nl.

TECHNIEK

In alle groepen geven wij elk jaar een aantal technieklessen. We merken dat 

de kinderen dit geweldig vinden. Bij de bibliotheek in Veenendaal is ook het 

zogenaamde Fablab gevestigd. Hier kunnen kinderen, na aanmelding, voor een 

klein bedrag een leuke techniek workshop volgen. Misschien iets voor uw kind?

Inschrijven kan via de website: FABLAB.

Maandag 20 december t/m 

vrijdag 7 januari

Maandag 17 t/m vrijdag 21 januari

Woensdag 19 januari

Woensdag 26 januari t/m 

zaterdag 5 februari

Kerstvakantie

Voedselestafette voor de Voedselbank 

Veenendaal

Gebedskring voor ouders om 8.30 uur

Nationale Voorleesdagen

https://www.burchtveenendaal.nl/
mailto:info%40burchtveenendaal.nl?subject=
https://www.bibliotheekveenendaal.nl/leren/FabLab.html
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EERSTE TYPEDIPLOMA’S

Alle leerlingen in groep 8 bieden we 

al jaren een gratis typecursus aan. De 

kinderen oefenen op school én thuis. 

Zo zorgen we ervoor dat elk kind 

met een typediploma van school 

gaat. Dat geeft onze leerlingen een 

voorsprong in het vervolgonderwijs. 

De snelste cursisten worden elk 

jaar in het zonnetje gezet. Meester 

Paul overhandigt dan in de klas het eerste typediploma. Dit jaar zijn het 

twee leerlingen, die tegelijk het diploma haalden: Mette en Sofie. Van harte 

gefeliciteerd, meiden! We hopen dat de rest van de groep snel volgt.

TEN SLOTTE  … 

De volgende Burchtberichten komen uit rond 28 januari.

Met vriendelijke groeten namens het team van De Burcht,

Paul Bouw, directeur

Sofie en Mette krijgen hun diploma

https://www.burchtveenendaal.nl/
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De kerstboom 
in groep 4a

Het team en de medezeggenschapsraad 
van De Burcht wenst u en jou 

 gezegende kerstdagen en  een goed en gezond 2022 toe!

https://www.burchtveenendaal.nl/

