
BurchtBerichten #2

Beste lezers,
We hebben inmiddels negen schoolweken achter de rug, al bijna een kwart 

van ons schooljaar. Wat is er al veel werk verzet. De herfstvakantie staat 
voor de deur. Na de vakantie zitten we in de wintertijd (vergeet de klok niet 
op zondag 30 oktober) en richten we ons op Sinterklaas en het kerstfeest. 

In deze Burchtberichten blikken we terug en vooruit.

We wensen u veel leesplezier met deze Burchtberichten!
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BIJBELROOSTER

Dat mensen opnieuw 
kunnen beginnen, is 
misschien wel een van 
de meest fundamentele 
thema’s in de Bijbel.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen! 

Na de zomervakantie zijn we begonnen met verhalen uit het boek Exodus. De kinderen hoorden over 

het volk Israël in Egypte: de Israëlieten moesten werken als slaven, er kwamen plagen in het land en 

God heeft zijn volk bevrijd. Het zijn veelzeggende verhalen, die laten zien dat God mensen bevrijdt 

uit angst en ellende. Maar met bevrijding alleen zijn we er nog niet: na het verhaal van de uittocht 

komt het grote verhaal van het volk Israël in de woestijn. Een verhaal over mensen die onderweg 

zijn, vaak met vallen en opstaan. Mensen die richting zoeken, soms hun eigen gang gaan, en dan 

toch de weg van het leven weer terugvinden. In de woestijn geeft God zijn volk tien geboden: tien 

leefregels op weg naar het beloofde land. Als mensen die leefregels waarmaken, komt het beloofde 

land dichterbij.

Het thema van deze periode is ‘Waar gaan we heen?’. Aan de hand van de verhalen denken de 

kinderen na over keuzes die zij zelf maken en keuzes van anderen. Wat kun je doen als dingen niet 

gaan zoals het zou moeten? Als je bijvoorbeeld ruzie krijgt, of als het tegenzit; welke kant kan het 

dan op gaan? En wie helpt jou om verder te komen? We eindigen deze periode met het verhaal van 

de intocht in het beloofde land. Het verhaal maakt duidelijk dat de Bijbel uiteindelijk een optimistisch 

boek is: mensen komen thuis, mensen komen goed terecht. Hopelijk straalt dat vertrouwen ook 

door de verhalen van deze periode heen!
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DRAAIBOEK COVID-19

Week 44 -- 31 oktober - 4 november

Het gouden kalf, Exodus 32:1-6

Mozes komt terug, Exodus 32:7-20

Nieuwe stenen tafelen, Exodus 34

Week 45 -- 7-11 november

Het volk klaagt, Numeri 11:1-23

Zeventig oudsten, Numeri 11:24-35

Mirjam wordt gestraft, Numeri 12

Week 46 -- 14-18 november

Verkenners in het land, Numeri 13:1-24

De verkenners komen terug, Numeri 13:25 – 14:9

Het water van Meriba, Numeri 20:1-13

Week 47 -- 21-25 november

Jozua, de opvolger van Mozes, 

Deuteronomium 31:1-8

Mozes sterft, Deuteronomium 34:1-12

De doortocht door de Jordaan, Jozua 4:4-9
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Alle scholen in Nederland hebben, op last van de overheid, een draaiboek 

Covid-19 klaar liggen. In dit draaiboek hebben we vier door de overheid 

ingestelde scenario’s uitgewerkt. Doel: goed voorbereid zijn op een eventuele 

opleving van het coronavirus de komende maanden. Inmiddels zijn we van 

scenario 1 al in scenario 2 beland. We hopen dat het hierbij blijft, maar ook wij 

merken een flinke toename in de coronabesmettingen onder medewerkers en 

leerlingen. U vindt het draaiboek op onze website:

   

  Bekijk hier het Draaiboek Covid-19

https://burchtveenendaal.nl/images/Draaiboek_COVID-19_CBS_De_Burcht_2022-2023.pdf


PARRO PRIVACY

STUDIEDAG 31 OKTOBER
Maandag 31 oktober, direct na de herfstvakantie, is uw kind nog vrij! Het Burchtteam heeft dan 

een belangrijke studiedag, waarbij we ons richten op onze missie en visie. Na ruim tien jaar is 

deze aan een herijking toe. Waar staan we nu en waar willen we naar toe met ons onderwijs? 

Een aantal ouders is aan het schoolhek hierover bevraagd. Ook heeft een tiental ouders in een 

telefonisch vraaggesprek hierover input kunnen geven. De leerlingen van de groepen 5 tot en 

met 8 zijn deze week met elkaar in gesprek geweest en hebben geprobeerd antwoord te geven 

op een aantal richtinggevende vragen. Op 31 oktober is het dus de beurt aan het schoolteam. 

In november gaan we met de Medezeggenschapsraad in gesprek. Doel: eind januari 2023 

hebben we een opgefriste missie en visie voor de komende jaren, als basis voor onze nieuwe 

schoolplannen.
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In de Parro app heeft u als ouder/verzorger de mogelijkheid uw privacy voorkeuren 

aan te geven. U kunt per item aangeven of u akkoord gaat of niet met het gebruik van 

beeldmateriaal van uw kind voor de Parro app, de nieuwsbrief, de schoolgids en de website. 

Ook kunt u vanaf dit schooljaar toestemming geven voor deelname aan onderzoeken en het 

fotograferen door de schoolfotograaf. Als u géén akkoord geeft voor de schoolfotograaf 

wordt uw kind in het voorjaar van 2023 dus niet op de schoolfoto gezet en krijgt u dus geen 

klassenfoto en portretfoto’s. We hopen dat u zich dat realiseert. Na de herfstvakantie gaan 

de de leerlingengegevens aan de fotograaf doorspelen van kinderen die wel op de foto 

mogen. Wilt u - als u dit nog niet gedaan heeft - alsnog uw voorkeuren aangeven?



“ZOMER-“SCHOONMAAK
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Afgelopen zomervakantie is onze school slechts summier schoongemaakt, vanwege een 

probleem in de personele bezetting bij ons schoonmaakbedrijf. De échte zomerschoonmaak 

van de hele school gaat nu plaatsvinden in de herfstvakantie. Dat heeft het grote voordeel 

dat we heerlijk fris kunnen starten in alle groepen na de vakantie. Elk nadeel heeft zo weer zijn 

voordeel!

NIEUWE LEERLINGEN
We zijn al bezig met de planning voor een nieuw schooljaar

Als uw kind voor 1 juli 2024 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

mailto:info%40burchtveenendaal.nl?subject=


AGENDA

VRIJWILLIGE BIJDRAGE
Na de herfstvakantie ontvangt u een verzoek 

voor de betaling van de jaarlijkse vrijwillige 

bijdrage. Deze bijdrage is al jaren vastgesteld 

op € 25,- per leerling. Ook wij hebben te maken 

met de gierende inflatie. Veel zaken die we van 

deze vrijwillige bijdrage betalen (cadeautjes voor 

Sinterklaas, een mooi boek met kerst, cadeautjes 

voor Moederdag en Vaderdag en nog veel meer) 

zijn flink duurder geworden. Daarom heeft u bij 

de betaling via Schoolkassa (via Parro) straks 

de mogelijkheid om een extra donatie te doen. 

We begrijpen het als dit niet lukt. Maar mocht 

u financieel in de gelegenheid zijn om dit wel 

te doen, dan helpt u ons enorm! Namens alle 

leerlingen alvast bedankt!
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Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober Herfstvakantie

Zondag 30 oktober Start wintertijd

Maandag 31 oktober Studiedag voor het team: alle leerlingen zijn vrij!

Donderdag 3 november VO ouder-kind gesprekken groep 8 15.30-18.00 uur

Maandag 7 november VO ouder-kind gesprekken groep 8 15.30-18.00 uur

Maandag 14 november Vergadering Medezeggenschapsraad

Donderdag 17 november 10-minuten gesprekken groepen 1 t/m 7 17.30-20.30 uur

Dinsdag 22 november Gebedskring voor ouders 8.30-9.00 uur 

Dinsdag 22 november Excursie naar het Rijksmuseum in Amsterdam voor groep 6

Woensdag 23 november Excursie naar het Rijksmuseum in Amsterdam voor groep 8

Zondag 27 november 1e adventszondag

Woensdag 30 november Studiedag voor het team: alle leerlingen zijn vrij!

Hieronder vindt u de agenda voor de komende periode:



SPONSOR GEZOCHT
VOOR EEN NIEUWE CAMERA
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Onze digitale filmcamera voor het maken van filmopnames heeft helaas zijn langste tijd 

gehad. Elk jaar wordt deze camera gebruikt voor opnames van schoolactiviteiten, zoals 

sportevenementen, een project en het schoolkamp. We zijn op zoek naar een nieuwe camera. 

En één of meer sponsoren zijn daarbij van harte welkom! 

Heeft u met uw bedrijf de mogelijkheid onze school hierbij te helpen? Neemt u dan contact op 

met de directeur (info@burchtveenendaal.nl) om een en ander te bespreken. Een stukje reclame 

in de Burchtberichten behoort tot de mogelijkheden. 

We zijn benieuwd!

VERLOF AANVRAGEN
Soms is het nodig om verlof aan te vragen voor uw kind. Voor een bezoek aan de dokter of 

tandarts. Of voor een bruiloft of begrafenis. Voor vakantieverlof gelden strenge regels vanuit 

de Leerplichtwet. Voor elke afwezigheid (al is het een half uur en al is uw 4-jarige kind nog niet 

leerplichtig) verwachten we een verlofaanvraag. Verlof aanvragen kan én moet uitsluitend via 

onze website door het invullen van een formulier: verlofaanvraag. In de regel heeft u binnen 

24 uur een reactie. Heeft u twijfels over een verlofreden? Dan is het goed om vooraf even te 

overleggen. Maakt u in dat geval even een afspraak met de directeur. Het makkelijkste is een 

mail naar: paul.bouw@burchtveenendaal.nl.

mailto:info%40burchtveenendaal.nl?subject=
https://burchtveenendaal.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=116
mailto:paul.bouw%40burchtveenendaal.nl?subject=


NIEUWE LEERLINGENRAAD
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Op 6 oktober kwam onze leerlingenraad voor het eerst bijeen dit schooljaar. Vier keer per 

jaar bespreken we met de vertegenwoordigers van de groepen 5 tot en met 8 belangrijke 

schoolzaken. De leerlingen maken bijvoorbeeld elk jaar de keuze voor het goede doel, dit jaar 

een actie voor War Child. Ook denken ze mee als het gaat om schoolprojecten en nieuwe 

lesmethoden. Of bestemmingen voor een schoolreis. Op 15 december vergaderen we opnieuw.

VOORLEESWEDSTRIJD
Als afsluiting van de Kinderboekenweek 

is gisteren, donderdag 20 oktober, de 

voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8 gehouden. 

In de schoolfinale lazen vier leerlingen een 

spannend stuk uit hun favoriete boek voor. 

De winnaar werd Ilse uit groep 7b. Zij mag 

binnenkort naar de regionale voorleeswedstrijd. 

Heel veel succes Ilse!
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De volgende ‘BurchtBerichten’ komt uit rond 2 december.

BUITEN AFSCHEID NEMEN

Afscheid nemen 
verplaatsen we 
langzaamaan naar 
buiten

Na de herfstvakantie gaan we het afscheid nemen van uw kind langzaamaan verplaatsen 

naar buiten. Zo waren we dat voor de corona pandemie gewend. U krijgt na de vakantie van de 

leerkracht van uw kind via Parro bericht hoe én wanneer we daarmee een begin maken. Hiermee 

vergroten we de zelfstandigheid van de kinderen en daarnaast is het helpend voor de rust in onze 

gangen. En bijkomend voordeel: de lessen kunnen écht op tijd beginnen, om 8.30 uur. We rekenen 

op uw medewerking!

Met vriendelijke groeten namens het team van De Burcht

Paul Bouw, directeur
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