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Beste lezers
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit bewogen schooljaar 2019-2020. Sinds 8
juni zijn we gelukkig weer met alle kinderen en collega’s aan het werk. Dat
gaat goed! Op onze school hebben we tot nu toe niet te maken gehad met
een corona-uitbraak. We hanteren nog steeds de duidelijke afspraken en dat
blijkt te werken. Verder in deze nieuwsbrief vertellen we u, hoe we dat na de
zomervakantie willen doen.

We wensen u veel leesplezier met deze Burchtberichten.

Lees verder op de volgende pagina!

Margaretha Turnorlaan 5
3903 WK Veenendaal
0318 - 55 55 62 / info@burchtveenendaal.nl
burchtveenendaal.nl
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De leerlingenraad. De vertegenwoordigers van groep 6 en 8 namen afscheid.

Personeel
Juf Linet (7a) zal ons na de zomervakantie verlaten als groepsleerkracht. Zij
gaat werken op ‘t Speel-Kwartier als leerkracht voor de Junior Academie
voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Op maandagmorgen blijft ze aan De
Burcht verbonden voor onze eigen nieuw te starten Plusgroep. Zie elders in
deze Burchtberichten. We nemen dus geen afscheid van haar, maar ze zal niet
meer aan een groep verbonden zijn. We wensen Linet veel succes bij deze
nieuwe uitdaging.

Juf Paulien (1b/2b) is sinds half mei met ziekteverlof. Nadat zij een ziekenhuisopname heeft gehad volgt nu een revalidatieperiode in Arnhem voor
een aantal weken. U heeft in de brief over de groepsindeling voor volgend
schooljaar gezien dat zij voorlopig vervangen wordt door invaljuf Els. We
hopen op een voorspoedig herstel voor Paulien en wensen haar beterschap.

Bijbelrooster

Burchtberichten
Een schooljaar lang hebben de

kinderen prachtige Bijbelverhalen
gehoord. Hopelijk is er ook thuis

over doorgesproken. De leerlingen
van groep 8 gaan volgende

week van school. Dan krijgen ze
traditiegetrouw een Bijbel mee

naar huis. We hopen dat zij er ook
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na de basisschool veel in lezen. De

Bijbel vertelt ons meer over God en

Zijn schepping. En over de Here Jezus en Wie Jezus voor mensen was én is!
Het is goed om meer te weten over het ontstaan van de Bijbel. Dat horen de
kinderen volgende week in verhalen rond de profeet Nehemia.

Themaweek: Hoe zijn wij aan de bijbel gekomen?
Nehemia 8, Handelingen 8:26-40
Elke week lezen we verhalen uit de bijbel. Hoe zijn we eigenlijk aan die
verhalen gekomen? En wat betekenen ze voor mensen?

Corona afspraken
na zomer
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Week 29/35: 13/07 - 17/07

In de afgelopen periode hebben we een
aantal corona-maatregelen gehanteerd. De
belangrijkste waren:
•

Anderhalve meter afstand tussen
volwassenen onderling en tussen
kinderen en volwassenen.

•

Geen ouders en andere volwassenen op het schoolplein en in de school,
dan uitsluitend op afspraak.

•

Alle kinderen en collega’s wassen bij binnenkomst in de school hun
handen met water en zeep (ook na een pauze of een gymles).

•

We geven elkaar geen hand.

•

Trakteren gebeurt alleen in de eigen klas en alleen met voorverpakte
traktaties.

Zonder tegenbericht zullen deze afspraken ook direct na de zomervakantie
gelden. Het wachten is nog steeds op een goed werkend vaccin tegen het
coronavirus. We hopen dat de wereld daarmee snel corona-vrij wordt!

Ouders:

Burchtberichten
bedankt!

In het afgelopen schooljaar hebben

we veel hulp gehad van ouders. We

denken aan de TSO medewerkers, de
bibliotheekouders, leesouders, hulp
bij reken- en taalspelletjes, vervoer
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tijdens een excursie, kamouders,
de Medezeggenschapsraad
en de Ouderwerkgroep, de

oudergebedsgroep en nog veel meer. Zonder uw hulp waren veel van
onze activiteiten niet mogelijk geweest. Daarom namens alle leerlingen en
leerkrachten: BEDANKT VOOR UW HULP!

Afgelopen dinsdag heeft u de groepsindeling voor 2020-2021 ontvangen. We
zijn blij dat we de puzzel ook dit jaar weer passend kregen. Alle plekken zijn
gevuld en we denken met een mooi team het nieuwe schooljaar te kunnen
starten. A.s. maandag 13 juli is de doorschuifmiddag. Dan maken de kinderen
kennis met hun nieuwe leerkracht(en). U ontvangt daar vandaag een extra
brief over.

Even voorstellen
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Groepsindeling 2020-2021

Vanaf 14 mei ben ik een regelmatige
verschijning op de donderdag en
vrijdag op basisschool De Burcht.
Na de zomervakantie werk ik samen
met Jolanda Clark in groep 1B-2B in
de ziektevervanging van juf Paulien.
Graag stel ik me even voor.

Mijn naam is Els Aalbers. Ik werk
al heel wat jaren in het onderwijs.
Na de geboorte van de kinderen
heb ik werken in het onderwijs
gecombineerd met vrijwilligerswerk, waaronder ook mantelzorgtaken. Ook
heb ik een aantal jaren niet gewerkt, vanwege een druk gezin. Wel ben ik
actief gebleven, onder andere bij de plaatselijke korfbalclub. In mijn vrije
tijd ben ik graag in de natuur, ik houd van muziek, lezen en tuinieren. Ik ben
geïnteresseerd in de actuele onderwijsontwikkelingen. Voorlopig genoeg
bezigheden!

Burchtberichten
Met vriendelijke groet,
Els Aalbers

Plusgroep

Vanaf het schooljaar 2020-2021

starten we in samenwerking met
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basisschool De Ceder met een
Plusgroep. De Plusgroep is op

maandagochtend voor kinderen
uit groep 5 t/m 8, die net wat meer
uitdaging nodig hebben dan dat
in de klas kan worden gegeven.
We spreken dan over meer- en

en de intern begeleider gekeken worden, of uw zoon/dochter voldoet aan
de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze groep. Tijdens deze
ochtend werken de kinderen in projecten, gebaseerd op de theorie van de drie
intelligenties: analytisch, creatief en praktisch denken. De werkvormen zullen
heel divers zijn, zoals bijvoorbeeld : filosoferen, denkopdrachten, spelsituaties,
creatieve opdrachten, werkstukken of presentaties. De ochtend is verdeeld in
twee groepen: groep 7/8 van 8.30-10.00 uur en groep 5/6 van 10.30- 12.00
uur. De Plusgroep zal onder leiding staan van juf Linet van Donselaar en vindt
plaats in het schoolgebouw van De Ceder.

Informatiekalender 2020-2021
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hoogbegaafde kinderen. In overleg met ouders zal samen met de leerkracht

In de vorige Burchtberichten heeft u
het vakantierooster voor 2020-2021
ontvangen. Volgende week mailen
we u de complete informatiekalender
met alle activiteiten, lesvrije dagen
en vakanties voor schooljaar 20202021. Nog even geduld a.u.b.

Evaluatie corona-periode
Van maandag 16 maart tot en met de meivakantie waren alle kinderen thuis.
Er werd “onderwijs-op-afstand” gegeven. Veel was anders. Inmiddels lijkt het
in de school weer normaal. Toch gaan sommige dingen nog anders of gaan
activiteiten nog niet door. Met de leerlingen in de leerlingenraad hebben we
eind juni samen teruggeblikt. De kinderen benoemden wat er in die periode
goed ging. Maar ook wat er bij een eventuele tweede golf anders zou moeten.

Burchtberichten
Dat konden zij perfect aangeven! Ook de leerkrachten hebben vrijdag 3 juli
jl. geëvalueerd. Hieronder melden we enkele opvallende uitkomsten van

leerlingen en van leerkrachten.Binnenkort krijgt ook u de gelegenheid om

ons kort wat terug te geven over de coronatijd. We sturen u een korte online
vragenlijst met maximaal twee vragen en de ruimte om een opmerking te
maken. We rekenen op uw feedback.

De leerlingenraad
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Wat ging goed?
•

Je kon werken in je eigen tempo en je hoefde minder lang te wachten

•

Het lesprogramma was duidelijk

•

Via chat kon je de juf/meester vragen stellen en er werd snel gereageerd

•

De gymles-filmpjes en de andere instructiefilmpjes

•

Het schoolwerk in de ochtend en ‘s middags lekker spelen
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Wat kon beter?
•

Een opdracht overmaken lukte vaak niet

•

Printen was soms lastig, niet iedereen heeft een printer thuis

•

De chat werd soms onnodig gebruikt om onderling te chatten

•

Je miste je vrienden

De leerkrachten
Wat ging goed?
•

We hadden goede ondersteuning van onze ICT’ers bij het digitaal
lesgeven

•

We hebben samen snel onderwijs-op-afstand opgezet via classroom

•

We waren creatief

•

Je kon onderling elkaar helpen en vragen stellen

•

We hadden goede interne communicatie en duidelijke afspraken

•

Fijn dat de school chromebooks kon uitlenen aan kinderen die geen pc
hadden

Wat kon beter?
•

Niet te veel lesstof willen aanbieden: dat bleek soms echt te veel voor
thuis

•

Beter afstemmen per leerjaar wat wordt aangeboden aan lesstof

•

Duidelijke afbakening van de werkdag: nu was er soms geen einde aan…

•

Geen leerkrachten meer in de noodopvang, omdat dit niet (goed) te
combineren is met online lesgeven

Afscheid groep 8
Het afscheid van de groepen
8 verloopt dit jaar anders dan
andere jaren. Het coronavirus heeft
een aantal geplande activiteiten

Burchtberichten
onmogelijk gemaakt. Gelukkig

kunnen we met elkaar zorgen voor

een feestelijk slot van de basisschool.

Groep 8b

Afgelopen dinsdag, 7 juli, hebben de

groepen 8 een dagje uit gehad. In Renswoude hebben de kinderen zich onder
meer vermaakt met boerengolf.

Natuurlijk kon er een kijkje genomen
worden in de stallen van de boer. De
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fietstocht naar Renswoude begon

op school met het uitzwaaien zoals
bij het afgelaste schoolkamp zou
zijn gebeurd.

Woensdag 8 juli begon de
Op weg naar Renswoude

dinsdag 14 juli kan toch de afscheidsmusical worden opgevoerd. De kinderen
hebben enorm hard geoefend. De ouders worden in twee shifts per dag
(middag en avond) op school verwacht, zodat we met de vereiste anderhalve
meter afstand toch kunnen genieten van een mooie voorstelling. Volgende
week woensdag zwaaien we de leerlingen van groep 8 uit!

BURCHTBERICHTEN / nummer 08 / Juli 2020

schooldag feestelijk met een school-ontbijt. En volgende week maandag 13 en

Musical groep 8a

Agenda
Hieronder vindt u de agenda voor de laatste schoolweek.

Maandag 13 juli

Doorschuifmiddag voor groep 1 t/m 7

Maandag 13 juli

Afscheidsmusical voor groep 8a

Dinsdag 14 juli

Afscheidsmusical voor groep 8b

Woensdag 15 juli

Laatste schooldag voor groep 8

Vrijdag 17 juli

Om 12.15 uur begint de zomervakantie

De geplande studiedagen van 3 en 6 juli staan in het teken van de overgang
van de leerlingen naar de volgende groep. Juist nu, na de lange periode van

Burchtberichten
thuisonderwijs en onderwijs met halve dagen, is het belangrijk om het jaar

goed af te ronden en te zorgen voor een goede overdracht van de kinderen
naar de volgende leerkracht.

TSO medewerkers gevraagd

Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar enkele nieuwe medewerkers
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voor de tussenschoolse opvang. Het betreft vrijwilligerswerk waarvoor u een
vrijwilligersvergoeding (€5,- per uur) ontvangt. De werkzaamheden zijn: het
begeleiden van de lunch in de klas en pleinwacht tussen de middag. U kunt
zelf kiezen of u dit op 1, 2, 3 of 4 dagen wilt doen. Per keer bent u ongeveer
anderhalf uur bezig, van circa 11.45 tot 13.15 uur. Voor meer informatie en
aanmelding kunt u mailen of bellen naar coördinator Henry van de Vosse:
hvdvosse@gmail.com tel. 06-36201415.

Peuterwerk
Peuters trekken er graag op uit om de wereld beter te leren kennen. Daarom
prikkelen we hun natuurlijke nieuwsgierigheid. Zodat ze ontdekken wat ze
leuk vinden en wat hun talent is. Kinderen die het op eigen wijze doen, daar
houden we van!
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Kwink kinderopvang

Spelen én heel veel leren.
Wij stimuleren de ontwikkeling van uw kind en maken gebruik van een
gecertificeerd VVE-programma, specifiek gericht op de ontwikkelingsfase
van peuters. Met thema’s als “Eet smakelijk”, “Reuzen en kabouters” en “Ik en
mijn familie”, die aansluiten bij wat zij interessant vinden, werken we aan hun
sociale vaardigheden, taal- en rekenontwikkeling en motoriek. Onze thema’s
stemmen we af met de medewerkers van school. Zo geeft u uw kind een
goede start op de basisschool.

Op onze peutergroepen hebben wij na de zomervakantie nog plaatsen voor
nieuwe kinderen.

Burchtberichten
Op de groep de Peutergeut hebben wij nog plaats op maandag-, dinsdag-,

donderdag- en vrijdagochtend en op de groep de Kleine Burcht hebben wij

nog plaats op maandag- en woensdagochtend. Alle peuterwerk groepen zijn
toegankelijk voor kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar, voor zowel kinderen
van ouders met een gemeentelijke subsidie, als voor kinderen van ouders

met kinderopvangtoeslag als voor kinderen met een VVE indicatie. Loopt
u gerust eens binnen bij het peuterwerk. Elien, Shirley, Merel en Lina, de

medewerksters van het peuterwerk, zijn alle ochtenden aanwezig en kunnen u
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van veel informatie voorzien.

BSO

De zomervakantie komt eraan.
Nog twee weken, dan kunnen de
kinderen genieten van zes weken
zomervakantie. In de zomervakantie
hebben wij weer veel leuke

in Kwintelooijen, met elektronica een echte robot bouwen, een DJ workshop
volgen om als DJ te kunnen optreden, Menno komt om een workshop sport
en spel op muziek te geven en goochelaar Joost komt op bezoek. Dat wordt
weer een super leuke vakantie!!

Ten slotte...
Dit was de laatste Burchtberichten van dit schooljaar. We wensen u en jou een
fijne zomervakantie!
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activiteiten voor de kinderen bedacht. We gaan onder andere hutten bouwen

Met vriendelijke groeten namens het team van De Burcht,

Paul Bouw, directeur

Musical groep 8b
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Burchtberichten

