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Beste lezers,
Met de meivakantie voor de deur (en voor groep 1 t/m 4 al begonnen) ontvangt
u onze nieuwe Burchtberichten. In de afgelopen periode is er veel werk verzet.
Corona lijkt inmiddels al iets van lang geleden. We hebben gelukkig nauwelijks
meer met ziekte te maken in ons team én in de groepen. Daar zijn we dankbaar
voor. Veel schoolactiviteiten mochten weer doorgaan, zoals gespreksavonden,
schoolvoetbal, Paasvieringen en de Koningsspelen. In deze nieuwsbrief laten
we u meegenieten.
We wensen u veel leesplezier met deze Burchtberichten!

Lees verder op de volgende pagina!
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BIJBELROOSTER
Is er een God die het hoort als
mensen bidden? En krijgen ze dan
wat ze vragen? We beginnen deze
periode met het verhaal van Hanna
uit het Bijbelboek 1 Samuël 1. Als zij
hardop bidt in de tempel, denkt de
priester dat ze dronken is. Maar ze
stort haar hart uit voor de Heer en
wordt verhoord. Hanna krijgt een
zoon, Samuël, die als klein kind de
stem van God hoort. Later wordt hij
een profeet: hij vertelt mensen wat
God hen te zeggen heeft. Ook zalft
hij een koning voor Israël.
Een thema dat in deze verhalen steeds terugkomt, is luisteren. Je kunt horen
dat iets gezegd wordt, maar luister je er dan ook echt naar? Voor kinderen is
dat een herkenbaar thema. Elke dag komen er veel geluiden op hen af: van hun
leerkrachten, ouders, vrienden en vriendinnen, maar ook van influencers en
beroemdheden. Nemen de kinderen alles aan wat er gezegd wordt? Hoe kiezen
ze waar ze wel en niet naar moeten luisteren? En is er bij al die geluiden ook
nog ruimte voor het geluid van de verwondering en de hoop? Hopelijk kunnen
de verhalen hen ook daarover aan het denken zetten.
Rondom Hemelvaart en Pinksteren worden de verhalen verteld die bij deze
feesten horen. In het pinksterverhaal speelt luisteren en verstaan ook weer
een belangrijke rol: de leerlingen van Jezus worden door iedereen verstaan.
Dat is een wonder!

Week 19 (09/05 - 13/05) – Hier is de koning
1 Samuel 10: 2-27 en 12: 1-25
Saul wordt koning over Israël. Op de dag van zijn uitverkiezing verstopt hij zich
tussen de bagage. Is dat nou een koning? Samuel blijft het volk vertellen dat ze
naar God moeten luisteren.

Week 20 (16/05 - 20/05) – Spijt
1 Samuel 13: 1-14 en 15: 1-31
Saul is de koning in Gods naam. Maar soms doet hij wat hij zelf wil in plaats van
wat de Heer van hem vraagt. Daarom kan hij geen koning blijven.

burchtveenendaal.nl

Burchtberichten | nummer 6 | April 2022

burchtveenendaal.nl

Week 21 (23/05 - 25/05) – Verder dan je kijken kunt
Handelingen 1:1-11
Jezus gaat naar de hemel. Toch betekent dat niet dat zijn verhaal is afgelopen:
de leerlingen moeten verder kijken.

Week 22 (30/05 - 03/06) – Vol vuur
Handelingen 1: 12-26 en 2: 1-40
De lege plek van Judas wordt ingevuld. Tijdens het pinksterfeest komt de
heilige Geest bij de leerlingen. Nu kunnen ze vol vuur gaan vertellen over
Jezus en over Gods koninkrijk. In deze periode We lezen in deze periode over
de profeet Samuël. Hij hoort als kind de stem van God en wordt later een
profeet. Als Israël een koning wil, zalft Samuël koning Saul. Met Hemelvaart en
Pinksteren lezen we de verhalen die bij deze feesten horen.

PAASVIERING
Op donderdag 14 april hebben
we het Paasfeest gevierd in twee
Paasdiensten in de Petrakerk.
Voor het eerst in twee jaar was
het weer mogelijk om samen met
Paasviering in de Petrakerk

alle leerlingen, hun ouders en veel
grootouders samen in de kerk te

zijn. Het thema voor de viering was: Open je ogen! Het was fijn dat we zo’n
enorm grote belangstelling hadden. En natuurlijk ook, dat we met de blijde
boodschap van Jezus’ opstanding naar huis mochten gaan!

AUDIT
Op 29 maart jl. werd onze school
een dag lang bezocht én onderzocht
door een auditteam vanuit onze
stichting CPOV. Eens in de twee jaar
krijgt elke CPOV school zo’n audit. De
school wordt dan onderzocht op de
wijze van de onderwijsinspectie. Het
doel: de ontwikkeling van de school
positief stimuleren! En dat is gelukt.
De uitkomsten van de audit stemden ons als team tevreden. Natuurlijk zijn
er ook ontwikkelpunten. Hieronder in het kort de bevindingen. Het officiële
auditrapport volgt nog.
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De vier hoofdvragen werden positief beantwoord met een volmondig JA!
1. De leerlingen voelen zich veilig.
2. De school heeft zicht op de ontwikkeling van de leerlingen.
3. De leerlingen leren voldoende.
4. De leraren geven goed les.

Als sterke punten werden genoemd:
•

een stabiel en enthousiast team

•

een prettig schoolklimaat: ons pedagogisch handelen en de veiligheid

•

de schooldocumenten

•

de rust en structuur

Op orde:
•

zicht op ontwikkeling

•

ons onderwijsaanbod

•

de zorgstructuur

•

onderdelen van ons didactisch handelen

Wat kan beter:
•

het analyseren van de leerresultaten en deze vervolgens vertalen naar een
aangepast onderwijsaanbod

LES DODE HOEK
Op woensdag 20 april jl. kregen de leerlingen van beide groepen 7 les over het
gevaar van de zogenaamde “dode hoek” voor vrachtwagenchauffeurs. In deze
praktijkles, die buiten met een echte vrachtwagen plaatsvond, zijn de kinderen
bewust gemaakt van de risico’s die zij lopen, als ze met een fiets langs een
vrachtwagen rijden. We hopen zo het verkeer wat veiliger gemaakt te hebben
en de leerlingen verkeersbewuster!

Groep 7a

Groep 7b
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Meisjesteam met coaches juf Simone en meester Martin

SCHOOLVOETBAL
In de afgelopen weken hebben leerlingen van De Burcht hard gestreden in
drie voetbalpoules van het Veenendaalse Schoolvoetbaltoernooi. Alle uitslagen
zijn terug te vinden op de website van het toernooi. Het meisjesteam heeft
de finale gehaald en staat a.s. woensdag op Koningsdag in de finale! Wat een
prachtige prestatie. Het zou leuk zijn als woensdag een flink publiek onze
meisjes aanmoedigt. De wedstrijd op het voetbalveld van DOVO begint om
14.00 uur en de tegenstander is ‘t Speel-Kwartier.

HERCERTIFICERING MARNIX ACADEMIE
Op dinsdag 22 maart jl. is onze
school opnieuw gecertificeerd
als opleidingsschool voor
PABO studenten van de Marnix
Academie in Utrecht. Tijdens
de hercertificering is de school
bevraagd op beleidsdocumenten
en de stagepraktijk in de school.
Met dank aan de teamleden die als
stagementoren al jaren klaar staan
voor de studenten zijn we opnieuw
gecertificeerd voor de komende
vier jaar. De Burcht is beoordeeld
als een goede opleidingsplek voor
aankomende leraren basisonderwijs!
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AGENDA
Hieronder vindt u de agenda voor de komende periode:
Maandag 25 april

Extra vrije week voor groep 1 t/m 4

t/m vrijdag 29 april
Woensdag 27 april

Koningsdag: alle leerlingen zijn vrij

Maandag 2 mei

Meivakantie: alle leerlingen zijn vrij

t/m vrijdag 6 mei
Maandag 9 mei

Alle leerlingen worden om 8.30 uur weer op
school verwacht

Woensdag 18 mei

Gebedskring voor ouders in de teamkamer: 8.30 uur

Woensdag 18 mei

Schoolkorfbaltoernooi groepen 3 t/m 6

Donderdag 19 mei

Schoolkorfbaltoernooi groepen 7 en 8

Zaterdag 21 mei

Schoolkorfbal finales groepen 5 t/m 8

Maandag 23

Schoolkamp groep 8 in Otterlo

t/m woensdag 25 mei
Dinsdag 24 mei

Groepen 1 en 2 naar theater De Lampegiet:
voorstelling “Astronautje”

Donderdag 26 mei

Hemelvaartsdag: alle leerlingen zijn vrij

Vrijdag 27 mei

Alle leerlingen zijn vrij

Maandag 30 mei

Avondvierdaagse voor de groepen 3 t/m 8

t/m donderdag 2 juni
Vrijdag 3 juni

De groepen 1 t/m 4 zijn vrij

Maandag 6 juni

Tweede Pinksterdag: alle leerlingen zijn vrij

Dinsdag 14 juni

Schoolreis voor de groepen 3 t/m 8

Woensdag 15 juni

Gebedskring voor ouders in de teamkamer: 8.30 uur

Vrijdag 17 juni

Zomerfeest groepen 1 en 2 in Speeltuin De Pol

Vrijdag 17 juni

Dag van de bouw: groepen 7 en 8

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.

KONINGSSPELEN EN SPORTDAG
Afgelopen vrijdag 22 april hebben alle leerlingen onder een stralend
oranjezonnetje de Koningsspelen gevierd. De groepen 1 t/m 4 op het
schoolplein met de hulp van heel veel ouders. Op de sportvelden van DOVO
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en GVVV hadden de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hun jaarlijkse sportdag.
Ook hier hebben veel ouders meegeholpen om de dag succesvol te laten
verlopen. Alle ouders bedankt voor de hulp!

SPONSORLOOP OP 19 MEI
Op donderdag 19 mei a.s. houden we samen met alle leerlingen van WereldKidz
Mozaïek Petenbos (onze buren) een sponsorloop voor de afronding van
ons nieuwe schoolplein. De kinderen hebben inmiddels een brief en een
sponsorformulier mee gekregen. Ook de route is bekend, dus u kunt met uw
kind alvast eens oefenen in de meivakantie.
Het is de bedoeling dat de kinderen in familie- en vriendenkring op zoek gaan
naar sponsoren, die hen per ronde of met een vast bedrag willen steunen. Ook
één sponsor is al goed, maar natuurlijk geldt: hoe meer, hoe beter!
Het doel: de afronding van ons mooie plein. Op de foto is te zien dat het nieuwe
groen aanslaat. De wilgentunnel en wilgen wigwam worden prachtig groen. Na
de meivakantie wordt een opening in het nieuwe hek tussen De Burcht en Het
Mozaïek gemaakt. Dan kan het middenplein, zoals vanouds, weer door beide
scholen gebruikt worden. Deze opening wordt voorzien van een afsluitbaar
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hek, zodat voor de BSO en in vakanties beide pleinen veilig kunnen worden
afgesloten. Dit hekje wordt links van de wilgentunnel gerealiseerd. Via een
boomschorspad worden beide pleinen weer verbonden.
We hopen op een feestelijke dag 19 mei met een prachtige opbrengst!

TEN SLOTTE …
De volgende Burchtberichten komen uit rond 3 juni.
Met vriendelijke groeten namens het team van De Burcht
Paul Bouw, directeur
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