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Beste lezers
Het is bijna lente! Veel bomen worden al groen, voorjaarsbloemen bloeien en
het belooft volgende week prachtig lenteweer te worden. Toch leven we in
een zorgelijke periode, nu er van alle kanten informatie over het coronavirus
op ons af komt. Ook de scholen in Veenendaal gaan hier wat van merken, zo is
de verwachting. We gaan het zien. We zijn er met elkaar zo goed als mogelijk
is op voorbereid. Deze week en volgende week zijn de 10-minutengesprekken
met de ouders van de groepen 1 tot en met 7. Het is fijn om met u over uw
kind(eren) te spreken. We leven in de lijdensweken op weg naar het Paasfeest.
U leest er meer over in deze Burchtberichten. We wensen u veel leesplezier!

Lees verder op de volgende pagina!

Margaretha Turnorlaan 5
3903 WK Veenendaal
0318 - 55 55 62 / info@burchtveenendaal.nl
burchtveenendaal.nl

Juf Simone (3b) herstelt goed na haar operatie. Inmiddels bouwt ze haar
lesgevende taken weer uit. We hopen dat ze over een aantal maanden weer
volledig hersteld is! Verder hebben we deze week te maken met enkele
griepgevallen onder onze leerkrachten. Gelukkig is het tot nu toe nog mogelijk
vervanging te vinden.
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Personeel

Bijbelrooster
Elke ochtend is een klein wondertje. Want hoe donker de nacht ook geweest
is, toch komt de zon weer op voor een nieuw begin. In deze weken zingen we
een lied waarin dat als volgt verwoord wordt:

De zon komt op en geeft ons licht,
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.

Met Pasen horen we het verhaal van de dood van Jezus. Midden op de dag
werd het donker in het hele land, en het leek voor de vrienden van Jezus alsof
het nooit meer licht zou worden. Maar op de derde dag gebeurde het wonder:
De steen voor het graf werd weggerold. Zo liet God zien dat Hij altijd een
nieuw begin maakt, zelfs na de donkerste nacht.

We gaan op weg naar Pasen met het thema ‘Wakker worden!’ De verhalen uit

Burchtberichten
de Bijbel schudden mensen wakker. Ze laten zien hoe mooi en hoopvol het

leven kan zijn. In de verhalen gebeuren ook nare en verdrietige dingen. Het
lijkt haast wel een nachtmerrie. Maar de Bijbel vertelt dat een nachtmerrie
nooit het laatste woord heeft. God maakt mensen wakker, zoals Hij ook

Jezus wakker riep op de derde dag. We wensen u en de kinderen alvast een
gezegend Paasfeest!

Week 11 - 09/03 - 13/03
Als het donker wordt
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Matteus 14: 13-33 en 16: 13-20

Als het donker wordt vragen de leerlingen zich af waar ze eten kunnen kopen
voor de vele mensen die bij hen zijn. Jezus vertrouwt op God – dat is meer
dan genoeg. Later in de nacht komt hij over het water naar de leerlingen toe.
Petrus weet dat Jezus de Messias is. Jezus vertelt dat het donker zal worden,
dat hij moeilijke dingen zal meemaken.

Dit is geen droom
Matteüs 16: 21-28, 17: 1-13 en 17: 24-27
In de verhalen van deze week
gebeuren onwerkelijke dingen.
Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze
de komst van de Mensenzoon zullen
meemaken. Op een berg verschijnen
Mozes en Elia aan hem. En Petrus
moet een vis gaan vangen waar een
munt in zit. Het lijkt soms wel een
droom, maar dat is het niet: Dit is
Gods werkelijkheid.
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Week 12 - 16/03 - 20/03

Week 13 - 23/03 - 27/03
Een dag om opnieuw te beginnen
Matteüs 18: 21-35, 19: 16-30 en 21: 1-11
Een man krijgt een grote schuld
kwijtgescholden, maar vervolgens wil hij van iemand wel zijn geld hebben.
Daar lijkt het op als wij elkaar niet vergeven, vertelt Jezus. Een rijke man krijgt
te horen dat hij zijn bezittingen weg kan doen en Jezus rijdt als koning op een
ezel Jeruzalem binnen. Dit is een dag om opnieuw te beginnen!

Week 14 - 30/03 - 03/04
Anders dan alle andere nachten
Matteüs 26: 17-75
Jezus en zijn leerlingen vieren Pesach. Een vast onderdeel van dat feest is de
vraag: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Na die vraag
wordt verteld over de uittocht uit Egypte. Maar dit jaar zal Pesach voor Jezus
en zijn vrienden totaal anders zijn dan in alle andere jaren. Zal God ook nu zijn
kind bevrijden?

Week 15 - 06/04 - 10/04
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Schud me wakker

Matteüs 27: 11-26, 27: 33-66 en 28: 1-10

Als er iets verschrikkelijks gebeurt, zou je willen dat er iemand is die je wakker
maakt. Dat het allemaal niet echt zou zijn. Maar de vrienden en vriendinnen

van Jezus zitten in een nachtmerrie die de werkelijkheid is. Hier kan niemand

je uit wakker maken; of toch wel? Met Pasen vieren het wonder dat God Jezus
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wakker roept uit de dood.

Op weg naar Pasen

We zijn met de kinderen op weg naar Pasen. Daarbij horen mooie, maar soms
ook moeilijke en verdrietige bijbelverhalen. We willen deze als een (letterlijke)
rode draad door de school laten uitbeelden. Iedere groep heeft een eigen

maakt hier een verwerking bij. Zo
komt er een rode draad vanaf groep
1 tot groep 8. Als u een kijkje neemt
in de gang bij de groepen 1 en 2
dan ziet u deze rode draad vanzelf!
Iedere week komen er rondom deze
rode draad verwerkingen bij te
hangen van de groepen die aan de
beurt zijn.

De komende weken maken we foto’s van deze verwerkingen die we via een
Parro app naar alle ouders sturen.Zo bouwen we het paasverhaal op en kunt

BURCHTBERICHTEN / nummer 06 / Maart 2020

verhaal toegewezen gekregen en

u met ons meekijken. Aan het einde van
de paasverhalen / 40-dagentijd lopen de
leerlingen met hun eigen klas langs alle
uitgewerkte verhalen.

Aanmelding

nieuwe leerlingen
Het is weer tijd om uw kind aan te melden voor het nieuwe schooljaar 20202021. Wordt uw kind vier jaar tussen 1 juni 2020 en 1 juli 2021, meld het dan
snel aan! U kunt via mail een inschrijfformulier aanvragen of gewoon even bij
ons binnen lopen. Het is belangrijk dat we bijtijds weten op hoeveel leerlingen
we komend schooljaar kunnen rekenen. We zijn inmiddels gestart met de
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar!

Snappet
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Vanaf volgende week starten een aantal

groepen 3 tot en met 8 met een pilot. Zij

gaan, in eerste instantie met het vak rekenen, beginnen met Snappet. Snappet
is tabletonderwijs, waarbij de gewone methodeboeken komen te vervallen.
Veel blijft hetzelfde, zoals een goede instructie door de leerkracht. De

verwerking gebeurt echter (bijna) uitsluitend digitaal op een kleine tablet. Het
werken met Snappet heeft een aantal voordelen voor leerkracht en leerling.
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We willen als school in de komende maanden zelf ervaren of wij die voordelen

ook zien. Zodat we in de toekomst misschien (voor een aantal vakken) zouden
kunnen overstappen op Snappet. We zijn erg benieuwd! Uw kind kan u vanaf
volgende week vertellen of hij/zij in een pilot groep zit!

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website: https://nl.snappet.org/

Wilt u zelf bijtijds wijzigingen voor onze administratie aan ons bekend maken?
Dat kan het beste via de mail: info@burchtveenendaal.nl of ook via het
Ouderportaal. Wilt u zelf een week na uw melding checken of de wijziging
goed is doorgevoerd?

Wijzigt uw e-mail adres? Geef dat direct door, anders ontvangt u onze
nieuwsberichten niet! Dat kan nu ook heel eenvoudig via het Ouderportaal!

Kameroen
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Adreswijziging

In juni 2018 heeft onze school een sponsorloop georganiseerd voor het goede
doel: een deel voor een nieuw schoolplein en een deel voor een school in
het Afrikaanse land Kameroen. Juf Els is in Kameroen geweest en heeft daar
contacten gelegd. Eind 2019 ging een zending oude Burcht-voetbaltenues
naar Kameroen. We kregen een prachtige foto terug. Wat is het geweldig leuk
om te zien dat kinderen in Kameroen met een Burcht-shirt voetballen!
Misschien komt het nog eens tot een uitwisselingsprogramma.
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Agenda

Hieronder vindt u de agenda voor de komende periode.

Donderdag 12 maart
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15.30-18.30 uur:

10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7

Maandag 16 t/m

vrijdag 20 maart

Week van de lentekriebels

Maandag 16 t/m
vrijdag 27 maart

Actie Voedsel- en Kledingbank

Dinsdag 17 maart
17.30-20.30 uur:

10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7

Grote Rekendag in alle groepen

Zondag 29 maart

Begin van de zomertijd

Dinsdag 7 april
9.00-10.00 uur:

Informatieochtend voor nieuwe ouders

Woensdag 8 april
8.30-9.00 uur:

Gebedskring voor ouders

Donderdag 9 april

Paasvieringen in de Petrakerk
voor alle leerlingen én (groot-)ouders

Donderdag 9 april

Paaslunch voor alle kinderen

Vrijdag 10 april

Goede Vrijdag: alle leerlingen zijn vrij

Zondag 12 april

1e Paasdag

Maandag 13 april

2e Paasdag: alle leerlingen zijn vrij

Woensdag 15 en
donderdag 16 april

IEP eindtoets groep 8

Vrijdag 17 april

Koningsspelen groepen 1 t/m 4 + 8

Vrijdag 17 april

Sportdag groepen 5, 6 en 7

Maandag 20 april

Dag tegen het pesten

Dinsdag 21 april

Schoolfotograaf

Donderdag 23 april

Schoolfotograaf
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Woensdag 25 maart

Week van de lentekriebels
Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 maart is het de week van de
lentekriebels! In alle groepen besteden we aandacht aan seksuele vorming.
We maken gebruik van de methode “Kriebels in je buik” van de Rutgers
Stichting. Uiteraard passend bij de leeftijd van de kinderen én vanuit onze
christelijke waarden. Vorig jaar hebben we hierover een speciale ouderavond
gehouden en u geïnformeerd over de thema’s die aan de orde komen. De
leerkrachten zullen u via Parro melden wat er zoal aan bod komt. Het is goed
als u er thuis ook over verder praat met uw kind! Want: seksuele vorming doen
we samen: ouders en school!
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Wilt u vrijdag 19 juni vrijhouden
in uw agenda? We organiseren
die dag een grote schoolplein
fair. De opbrengsten van deze
dag komen volledig ten goede
aan ons nieuwe schoolplein!

Ouderwerkgroep
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19 juni schoolplein fair

Gezocht: ouders die aan willen sluiten bij de Ouderwerkgroep!

De Burcht heeft een Ouderwerkgroep. Deze bestaat uit een groep
enthousiaste ouders die hand- en spandiensten verricht in en om de school.
Te denken valt aan koffie schenken op (ouder-)avonden, boodschappen
doen of bestellen voor vieringen, voorbereiden van en meedenken bij een
lustrum, het schminken en begeleiden van Sint en Pieten op 5 december en
het versieren van de school voor
Sint en Kerst. Omdat er drie ouders
zijn die op dit moment hun jongste
kind in groep 8 hebben, komen er
vanaf het schooljaar 2020/2021
drie plekken vrij, waaronder die van
voorzitter. De meeste activiteiten
kosten maar weinig tijd en je
bent niet verplicht om bij iedere
activiteit deel te nemen, het is op
basis van beschikbaarheid. Naast
betrokkenheid bij de school is het

Burchtberichten
gewoon ook erg gezellig! Mocht je interesse hebben of meer willen weten

over bijvoorbeeld de rol van voorzitter, laat het dan weten! Liefst via email:
lindavanhoeflaken@gmail.com

Actie voedsel- en kledingbank

Volgende week gaat de jaarlijkse actie voor een goed doel van start. Dit
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jaar heeft de leerlingenraad gekozen voor de Veenendaalse Voedsel- en

Kledingbank. Vanaf a.s. maandag 16 maart kan er dagelijks tot en met vrijdag

20 maart voedsel en kleding worden ingeleverd. Dat gebeurt in de hal van de
school. Op de volgende pagina vermelden we wat er nodig is.

Let op: elke juf of meester spreekt met zijn/haar leerlingen af wanneer de
spulletjes in de hal worden ingeleverd. Dat kan dus per groep verschillen. Uw

hopen natuurlijk op een geweldige opbrengst.

Dit zijn de producten:
•

ontbijtkoek

•

beschuit

•

groente in blik of pot

•

vermicelli

•

aardappelpuree (in
poedervorm)

•

hagelslag

•

jam

•

blikjes vis
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kind mag één keer iets meebrengen maar ook gerust meerdere keren! We

Dit is de gewenste kleding:
•

kinderkleding en
kinderschoenen (gebruikt of nieuw)

•

herenkleding en herenschoenen (gebruikt of nieuw)

•

dameskleding (gebruikt of nieuw)

•

nieuw ondergoed en nieuwe sokken

•

sjaals, tassen, sieraden, regen- en sportkleding, handschoenen, sjaals en
mutsen en beddengoed (gebruikt of nieuw)

Schoolvoetbal
Het schoolvoetbaltoernooi is weer begonnen! Maandag 9 maart jl. werden de
eerste wedstrijden gespeeld door onze twee jongensteams. Het meisjesteam
start op 20 maart.Dit jaar zijn alle wedstrijden op de velden van DOVO in
Veenendaal-West. Op de website vindt u de juiste data en speeltijden: http://
schoolvoetbalveenendaal.nl/
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Ten slotte...

De volgende Burchtberichten
verschijnen rond 23 april.

Met vriendelijke groeten namens het
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team van De Burcht,

Paul Bouw, directeur

