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Beste lezers,
We zijn nu echt in de herfst aangekomen. De bomen voor onze school geven
de jaarlijkse bladeren overlast, maar wat ziet het er prachtig uit! Helaas
merken ook wij dat de corona pandemie nog niet voorbij is. Gelukkig is er heel
weinig lesuitval geweest, maar we houden ons hart vast voor de komende
wintermaanden.
Eind oktober werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van onze
oud-leerling Timon Kwint. Hij werd slechts 15 jaar oud. Als school hebben we
meegeleefd met zijn ouders, broer en zus. Ook zijn neefjes en nichtjes op De
Burcht verliezen in hem een lieve grote neef.
Deze week en volgende week hopen we de ouders van de groepen 1 tot en met
7 op school te ontmoeten voor de 10-minutengesprekken. Eindelijk weer fysiek
in de school, maar wel met de gecommuniceerde corona-afspraken.

Verder is er weer van alles te melden over onze school en wensen we u veel
leesplezier met deze Burchtberichten!
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(CORONA-)AFSPRAKEN
Ook in onze school merken we een toename van coronabesmettingen in de
gezinnen. Gelukkig tot dit moment nog geen groep in quarantaine met drie of
meer besmettingen. Maar we zitten er dicht tegenaan.
We herhalen nogmaals onze corona- en andere afspraken. Met daarbij de
opnieuw ingevoerde regel over de start van de schooldag, vanaf vandaag,
woensdag 17 november.
1. We starten de schooldag voor de groepen 2 t/m 8 met een open inloop vanaf
8.20 uur. Deze groepen gaan zelfstandig naar binnen.
2. De groepen 1a en 1b/2b worden om 8.25 uur op het plein opgehaald. Ouders
zijn weer welkom op het plein tot hun kind wordt opgehaald.
3. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en beginnen de lessen.
4. Er is geen pleinwacht voor schooltijd omdat er geen kinderen op het plein
spelen voor schooltijd.
5. De nieuwe schommel wordt voor schooltijd niet gebruikt.
6. We vermijden nog steeds het geven van handen.
7. Traktaties mogen nog steeds zelf gemaakt worden (dus niet verplicht om
verpakt te zijn).
8. Ouderhulp en ouderbezoek in de school mag blijven zoals nu, maar met
gebruik van een mondmasker in de gangen.
9. Alle gasten desinfecteren hun handen bij binnenkomst.
10. Kinderen (en leerkrachten) blijven regelmatig handen wassen, onder andere
bij de start van de schooldag.

BIJBELROOSTER
Een stad is een verzameling straten,
parken en pleinen. Er staan huizen,
gebouwen en schuurtjes. Zo’n stad
kun je aanwijzen op een landkaart.
Maar een stad is ook een plek vol
verhalen, over mensen van vroeger
en nu.
In de adventstijd, die op 28 november
begint, gaan we met de kinderen
op reis naar verhalenstad Betlehem.
We horen het bijzondere verhaal van
Ruth, een vrouw uit Moab. Zij komt
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met lege handen naar Betlehem, maar ontdekt daar hoe God voor mensen
zorgt. Ze trouwt met Boaz en samen krijgen ze een kind, dat later de opa van
koning David wordt.
Eeuwen later gaan Jozef en Maria op reis naar Betlehem. Daar wordt Jezus
geboren: een koningskind, de Messias, de Zoon van God. Na zijn geboorte gaan
de wijzen uit het Oosten op zoek naar het kind. De Schriftgeleerden vertellen
dat ze in Betlehem moeten zijn. Zo hebben de oude profeten het al voorspeld:
uit Betlehem komt iemand die voor de mensen zal zorgen!
We hopen dat de verhalen ook deze periode weer tot leven komen in de klas.

Week 46: 15-19 nov. 2021
Het graan is op, Genesis 43:1-14
Weer naar Egypte, Genesis 43:15-34
De zilveren beker, Genesis 44:1-13

Week 47: 22-26 nov. 2021
Terug in het paleis, Genesis 44:14-34
Jozef vertelt wie hij is, Genesis 45
Jakob gaat naar Egypte, Genesis 46

Week 48: 29 nov.-3 dec. 2021
Noömi gaat terug naar Betlehem, Ruth 1:14a
Ruth gaat met Noömi mee, Ruth 1:14b-22
Bij Boaz, Ruth 2:1-17

Week 49: 6-10 dec. 2021
Het plan van Noömi, Ruth 2:18 - 3:6
Op de dorsvloer, Ruth 3:7-18
Een kind van Betlehem, Ruth 4

Week 50: 13-17 dec. 2021
Zacharias krijgt een goed bericht, Lucas 1:5-25
Gabriël komt bij Maria, Lucas 1:26-38
Maria en Elisabet, Lucas 1:39-56
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STUDENT
Ook dit schooljaar hebben we in de
meeste groepen een student van de
PABO, het ROC en soms van andere
opleidingen. Waar mogelijk laten we
hen zich even voorstellen via deze
nieuwsbrief.
Mijn naam is Carmen van Beek. Ik
ben 16 jaar en woon in Veenendaal.
Carmen van Beek

Ik zit op het Dulon College in
Ede en ik doe de opleiding voor

onderwijsassistent. Ik ga stage lopen elke maandag en later ook op de dinsdag.
Ik hoop de komende periode veel ervaring op te doen en te ervaren hoe het is
om onderwijsassistent te zijn. Ik heb er erg veel zin in!

KWINK NIEUWS
Tijdens de herfstvakantie was er weer
een mooi activiteitenprogramma
voor de kinderen van de BSO. We zijn
met de kinderen naar buiten gegaan
en hebben zakken vol bladeren en kastanjes verzameld. Met deze bladeren
en kastanjes hebben we allerlei leuke dieren gemaakt, zoals een leeuw van
bladeren en een spin van een kastanje.
Tijdens de workshop ‘bouncing
beats’ hebben de kinderen met
ballen en stokken muziek gemaakt,
dit was ontzettend leuk en bijzonder
om te doen.
Op donderdag was de BSO omgetoverd tot hamburgertent! In de keuken
hebben de kinderen eerst hamburgers en hotdogs gebakken en vervolgens
was er in ‘ons restaurant’ een lopend buffet. Ook de schilders, die aanwezig
waren in de school, hebben heerlijk meegegeten.
Bij het peuterwerk staat het thema
herfst centraal. We zoeken buiten
bladeren, eikels en kastanjes,
we verven bladeren, we maken
herfstbomen enzovoort. We praten
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met de kinderen over de herfst. Wat gebeurt er met de bladeren als het waait?
Welke kleur hebben de blaadjes? Als het regent, wat gebeurt er dan? Word je
nat of blijf je droog? Als je een paraplu gebruikt word je dan nog nat? Zo leren
de kinderen spelenderwijs heel veel over de herfst.
De afgelopen weken hebben we ook veel nieuwe kinderen mogen begroeten.
Gezellig dat jullie er zijn!

OUDERBIJDRAGE
De vrijwillige ouderbijdrage (€ 25,- per leerling) wordt dit jaar voor het eerst
via “Schoolkassa” via Parro geïncasseerd. Als het goed is, heeft u daarvoor
een betaallink ontvangen. In slechts enkele weken tijd heeft al 77% van de
ouders betaald. Een fantastisch resultaat! Wilt u, als u nog niet betaald heeft,
dit alsnog doen door op de link in Parro te klikken? U wordt dan doorgelinkt
naar uw eigen bankomgeving. Kiest u voor “Ouderbijdrage 2021-2022”. Zoals
u weet betalen we van de opbrengst onder andere die zaken die niet vanuit
de overheid bekostigd worden. Denk bijvoorbeeld aan de cadeautjes voor het
komende Sinterklaasfeest! Alvast bedankt voor uw medewerking.

WINNAARS BLOEMBOLLENACTIE
De bloembollenactie ten bate
van ons nieuwe schoolplein heeft
zoals eerder gemeld ruim € 5.000,opgebracht. Twee leerlingen haalden
ieder ongeveer € 600,- op en
waren daarmee de grote winnaars!
Zij werden in het zonnetje gezet
met een cadeaubon en een grote
stuiterbal. Daarna werden alle

Dyran en Robine

leerlingen van de hele school verrast
met een stuiterbal, om hen te bedanken voor hun inzet. Zo blijven we in het
thema “Gezonde School: Bewegen & Sport”.
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Vandaag zijn de tuinmannen
begonnen met het vergroenen van
ons plein. Er worden bomen en
struiken geplant. We kunnen niet
wachten op het voorjaar om alles
straks in blad te zien.

AGENDA
Hieronder vindt u de agenda voor de komende periode:
Donderdag 18 november

10-minuten gesprekken groepen 1 t/m 7
15.30-18.30 uur

Dinsdag 23 november

10-minuten gesprekken groepen 1 t/m 7
17.30-20.30 uur

Donderdag 25 november

Voorlichting voor ouders gr. 7-8 over
én op Het Perron

Zondag 28 november

1e Adventszondag

Woensdag 1 december

Gebedskring voor ouders in teamkamer 8.30 uur

Vrijdag 3 december

Sinterklaasfeest

Donderdag 23 december

Kerstvieringen in alle groepen, zonder ouders,
om 18.30 uur

Maandag 27 december

Kerstvakantie

t/m vrijdag 7 januari

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

VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Ook dit jaar zijn we weer van start gegaan met de vergaderingen van de MR.
We vinden het fijn om u via de Burchtberichten op de hoogte te houden over
de onderwerpen die spelen.
Al eerste zijn we blij dat na het aftreden van onze voorzitter, Evert Davelaar, een
nieuw MR lid vanuit de ouders is gekozen. Marjanne Huizinga-Blijderveen is
als lid toegetreden en stelt zich verderop in dit stuk voor. Wimbart de Kleuver
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heeft de rol van voorzitter opgepakt. Zo kunnen we op volle sterkte meepraten
en beslissen over de zaken waarbij de MR instemmingsrecht of adviesrecht
heeft. Eind september hebben we gesproken over de pilot van de aanpak van
ons binnenklimaat. Na jaren van lobbyen is er nu in elk lokaal een ventilatie
unit gemonteerd en de binnenklimaat rapportages geven aan dat dit voor
een verbetering van de luchtkwaliteit zorgt. Verder is er gesproken over het
jaarverslag 2020-2021, het nascholingsplan 2021-2022 en de inzet van de NPO
gelden. Dit is het steunpakket voor het onderwijs in Nederland. Voor meer
informatie hierover www.nponderwijs.nl. Wanneer u vragen heeft voor de MR
zijn wij bereikbaar via het volgende e-mailadres: mr@burchtveenendaal.nl
Met vriendelijke groet namens de MR De Burcht,
Els Woudsma, intern begeleider

MR lid Marjanne Huizinga met gezin

Mijn naam is Marjanne Huizinga. Ik ben getrouwd met Yorick Huizinga.
In maart 2019 mochten wij pleegouders worden van een prachtige
pleegdochter Kaylee van 6 jaar die in groep 3a zit. In de opvoeding
betrekken wij biologische ouders door hen een plek te geven om ouder te
kunnen zijn/blijven. Zo proberen wij de liefde voor haar met elkaar te delen.

Een school is voor veel kinderen een veilige plek. Bij Kaylee hebben wij
van dichtbij gezien welke meerwaarde en positie een school heeft in het
leven van haar. Een veilig leerklimaat is voor een kind hierin essentieel
om tot ontwikkeling te komen. Dit is ook de reden waarom ik als
opvoeder onderdeel wil uitmaken van de medezeggenschapsraad van
de Burcht. Hierin wil ik mij inzetten om de kwaliteit van het onderwijs en
leeromgeving te behouden/ verbeteren.

Openheid en transparantie over de gemaakte keuzes vind ik persoonlijk
erg belangrijk. Hiervoor zal ik mij ook inzetten om deze ook te delen met
jullie als ouders.
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NIEUW SCHOOLPLEIN
Zoals u ongetwijfeld heeft gezien hebben we sinds een aantal weken een
nieuw schoolplein met een aantal nieuwe toestellen. Het geheel is nog niet af,
want er wordt binnenkort nog het nodige groen geplant zodat volgend jaar
zomer het geheel een stuk groener en nog uitdagender is.
Het nieuwe schoolplein heeft al voor de nodige opmerkingen en vragen van
ouders en leerkrachten gezorgd. Op de studiedag van 25 oktober heeft het
onderwijzend personeel van De Burcht zich gebogen over hoe om te gaan met
het nieuwe schoolplein. De uitkomst hiervan was: het nieuwe schoolplein is
vooral een omgeving waar kinderen in uitdagende beweegsituaties komen. Op
het schoolplein is ruimte voor risicovol spelen. Dit is iets anders dan gevaarlijk
spelen. Bij gevaar is er sprake van een acute dreigende situatie in tegenstelling
tot een risico. Bij een risico kan er ook iets fout gaan, maar bepalen vooral de
eigen keuzes of iets goed gaat of fout gaat. Dit is om verschillende redenen
leerzaam en nuttig voor kinderen.
Allereerst zijn er diverse vormen van risicovol spelen te onderscheiden. Als het
plein volledig af is, biedt het ruimte voor onder andere:
•

plaatsvervangend risico: door te kijken naar een ander ervaart een kind toch
ook spanning en risico

•

spelen op hoogte

•

spelen met impact

•

stoeien

•

spelen uit het zicht
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Al deze vormen van risicovol spelen brengen verschillende voordelen met
zich mee. Zo leert een kind onder andere het eigen lichaam beter kennen,
grenzen van anderen en zichzelf beter herkennen, wat consequenties zijn van
bepaalde acties, risico’s inschatten, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en
samenwerken.
Uiteraard is het dus niet zo dat de kinderen aan hun lot worden overgelaten op
het schoolplein. Juist bij risicovol spelen is goede begeleiding belangrijk. Dus
wanneer een kind zichzelf of een ander heeft zeer gedaan, is het belangrijk de
oorzaak te achterhalen en met het kind te ontdekken hoe dit volgende keer
voorkomen kan worden. Er moet ruimte zijn om te vallen, op te staan en weer
te leren. Zeker in een tijd waarin er veel zogenaamde bewegingsarmoede
optreedt is dit nieuwe plein een mooie speeltuin voor kinderen om te leren
buiten spelen. Wij hopen dan ook dat het veel speel en leerplezier zal opleveren.
Bron: https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/spelen/risicovol-spelen

LEERLINGENRAAD
Eind september zijn we weer gestart met de leerlingenraad. Van alle groepen
5 t/m 8 is er een klassenvertegenwoordiger gekozen. Zo hebben we dit jaar
een leerlingenraad van zeven personen. In de groepen 5 en 7 is een nieuwe
vertegenwoordiger gekozen. U ontvangt het verslag van de laatste vergadering
vandaag of morgen per mail.
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VOORLEESKAMPIOEN
In het kader van de Kinderboekenweek
is in de groepen 7 en 8 de traditionele
voorleeswedstrijd gehouden. Een
deskundige jury heeft Lina Schuler
uit groep 7b als winnaar aangewezen.
Zij mag binnenkort meedoen aan de
regionale kampioenschappen.
Veel succes, Lina!

TEN SLOTTE…
De volgende Burchtberichten komen uit rond 16 december.
Met vriendelijke groeten namens het team van De Burcht,

Paul Bouw
Directeur

