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Beste lezers,

Dit is de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. We hebben bijna zes weken 

onderwijs achter de rug. Er is al hard gewerkt en veel gebeurd. In deze 

nieuwsbrief leest u er meer over. We streven ernaar eens in de 4 tot 6 weken 

een nieuwsbrief te sturen. Het dagelijkse nieuws krijgt u vooral via de Parro app. 

We wensen u veel leesplezier met deze Burchtberichten!



Burchtberichten   |   nummer 1   |   Oktober 2021 burchtveenendaal.nl

BIJBELROOSTER

Na de zomer zijn we begonnen met de verhalen over Jakob en Esau. In de 

komende periode lezen we de laatste verhalen in die serie. Jakob gaat terug 

naar Esau, de broer waar hij eerder voor gevlucht is. Onderweg voert hij een 

strijd, maar uiteindelijk blijken Jakob en Esau sterk genoeg om zich met elkaar 

te verzoenen.

Daarna volgen de verhalen over Jozef en zijn broers. Het zijn prachtige verhalen, 

waarin veel herkenbare dingen gebeuren. Er is iemand die zich bijzonder voelt, 

anderen zijn jaloers. De broers van Jozef verkopen hem als slaaf naar Egypte. 

Maar zijn dromen zijn nog niet voorbij: In Egypte wordt hij onderkoning en 

uiteindelijk komen die zelfde broers bij hem graan kopen. Net als bij het verhaal 

van Jakob en Esau heeft ook hier de vergeving het laatste woord. Zo laten 

de verhalen zien hoe mensen samen verder kunnen, ook als er erge dingen 

gebeuren. Én de verhalen maken duidelijk dat mensen er ook in hun ellende 

niet alleen voor staan: Jozef vertelt dat God steeds bij hem is geweest, ook toen 

hij in de put zat en in de gevangenis.

Het thema van deze periode is ‘In je dromen!’. Met de kinderen verkennen 

we welke dromen zij zelf en anderen kunnen hebben. In je dromen kunnen 

fantastische dingen gebeuren, die je overdag misschien niet voor mogelijk 

houdt. Er kunnen ook heftige dingen gebeuren, waarvan je later blij bent dat 

het ‘maar een droom was’. Zo kunnen dromen iets laten zien van wat je fijn 

vindt en waar je bang voor bent.

We hopen dat de verhalen weer inspirerende gesprekken opleveren in de klas!

Lampegietersfeest

https://www.burchtveenendaal.nl/
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Week 41: 11-15 okt. 2021

Bij de Jabbok, Genesis 32:23-33

Verzoening met Esau, Genesis 33:1-11

Rachel sterft en Benjamin wordt 

geboren, Genesis 35:16-29

Week 42/43: 18-29 okt. 2021

De dromen van Jozef, Genesis 37:1-11

Jozef in de put en als slaaf verkocht, 

Genesis 37:12-36

Jozef komt bij Potifar, Genesis 39:1-6

Week 44: 1-5 nov. 2021

De vrouw van Potifar, Genesis 39:7-23

De schenker en de bakker, Genesis 40:1-23

De dromen van de farao, Genesis 41:1-8

Week 45: 8-12 nov. 2021 

Jozef legt de dromen uit, Genesis 41:9-36

Jozef wordt onderkoning, Genesis 41:37-57

De broers gaan naar Egypte, Genesis 42

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

CORONA-AFSPRAKEN NA DE HERFSTVAKANTIE
U heeft de nieuwe corona afspraken vorige week ontvangen. Ze gelden vanaf 

de eerste lesdag na de herfstvakantie. De belangrijkste zetten we nogmaals op 

een rij:

1. We starten de schooldag weer om 8.25 uur. Vanaf 8.15 uur is er weer 

pleinwacht.

2. De groepen 2 t/m 8 blijven zelfstandig naar binnen gaan om 8.25 uur.

3. 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.

4. Na elke vakantie vindt weer hoofdluiscontrole plaats.

5. We vermijden nog steeds het geven van handen.

6. Traktaties mogen ook weer zelf gemaakt worden.

7. Ouderhulp in de school mag weer starten.

8. Kinderen (en leerkrachten) blijven regelmatig handen wassen.

https://www.burchtveenendaal.nl/
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NATIONAAL ONDERWIJS PROGRAMMA

Op woensdag 17 februari jl. lanceerde de Minister van Onderwijs een 

omvangrijk herstelplan voor het gehele onderwijs: Nationaal Programma 

Onderwijs. Hierdoor wordt flink geïnvesteerd in ons onderwijs. Het 

uitgangspunt is: gelijke kansen voor elk kind! Met het programma moeten 

eventueel door corona opgetreden achterstanden worden weggewerkt. Alle 

scholen in Nederland hebben, samen met de Medezeggenschapsraad, een 

herstelprogramma geschreven, het zogenaamd School Programma.

U vindt het volledige School Programma op onze website: 

School Programma 2021-2022

Graag herhalen we de belangrijkste keuzes die wij gemaakt hebben:

• Klassenverkleining

• Een onderwijsassistent voor 3 dagen ter ondersteuning van onze 

leerkrachten en leerlingen.

• Extra hulp (2 halve dagen) van onze beide intern begeleiders voor extra 

ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben.

• Een extra instroomgroep voor nieuwe kleuters vanaf januari 2022, zodat de 

andere kleutergroepen niet te groot worden.

• Extra support van één dagdeel per week voor de komende grote groep 8 

door de eigen leerkrachten!

• Extra scholing van het hele team om nog beter in te spelen op wat de 

kinderen nodig hebben.

• Extra aandacht voor het welbevinden van de leerlingen, onder andere door 

theatervoorstellingen voor alle groepen!

https://www.burchtveenendaal.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/17/nationaal-programma-onderwijs-steunprogramma-voor-herstel-en-perspectief
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/17/nationaal-programma-onderwijs-steunprogramma-voor-herstel-en-perspectief
https://burchtveenendaal.nl/images/School_Programma_NPO_2021-2022_CBS_De_Burcht_08YM_met_instemmingsverklaringen.pdf
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SCHOOLPLAN 2021-2022

Op onze website vindt u het nieuwe Schoolplan 2021-2022 met alle 

onderwijsplannen voor dit schooljaar: Jaarplan 2021-2022

Dit schooljaar werken wij vanuit onze nieuwe organisatiemodel De Betere 

Basisschool aan vier grotere thema’s:

1. het kiezen van een nieuwe methode voor technisch en begrijpend lezen

2. het kiezen van een nieuwe methode voor rekenen

3. het kiezen van een nieuw volgsysteem om de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen beter te kunnen monitoren (en misschien ook 

een nieuwe methode voor de lessen hierbij)

4. een nieuwe doorgaande ICT-lijn van groep 1 tot en met 8 op basis van een 

nieuw ICT beleidsplan

In het jaarplan vindt u de concrete uitwerking van onze plannen. 

WEEK TEGEN PESTEN

Van 27 september tot en met 1 oktober was het de Week tegen pesten. Op De 

Burcht hebben we er in alle groepen aandacht aan besteed. Groep 6b bedacht 

elke dag een actie om mee te doen aan deze Week tegen Pesten! Op maandag 

werd een zelfgemaatke flyer rondgebracht in de buurt. Op dinsdag heeft de 

groep een beschilderde steen in de wijk verstopt. Op woensdag heeft een 

moeder in de klas verteld over haar schooltijd en gepest worden. Op donderdag 

hebben de kinderen een spandoek ontworpen en geschilderd. En natuurlijk 

liepen de kinderen op vrijdag door de wijk in een protestmars tegen pesten.

Alles om duidelijk te maken dat pesten moet stoppen. Daar is groep 6b het 

helemaal mee eens!

https://www.burchtveenendaal.nl/
https://burchtveenendaal.nl/images/Jaarplan_2020-2021_CBS_De_Burcht.pdf
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NIEUW SCHOOLPLEIN

De afgelopen weken stonden in het 

teken van ons nieuwe schoolplein. 

Een maand lang konden we getuige 

zijn van een volledige vernieuwing 

van het plein. Oude toestellen 

werden afgebroken, nieuwe werden 

opgebouwd. Hierbij is gekozen voor 

duurzame materialen en veiligheid. 

In de herfstvakantie wordt een 

groot deel van het plein voorzien 

van nieuwe planten en bomen. In 

de kerstvakantie volgt de afsluiting 

met een echte, groene wilgentunnel. 

De komende periode zullen nog wat 

kleine zaken worden toegevoegd 

en afgemaakt. Bij de klimwand 

komt een paneel extra en een 

stukje valbescherming. Dat laatste 

is vanwege de geringe hoogte niet 

verplicht, maar wij kiezen er wel voor!

We bedanken de schoolpleincommissie voor alle denkwerk en het maken 

van de plannen. En natuurlijk alle kinderen en ouders die de afgelopen jaren 

hebben meegeholpen met fondswerving voor dit plein. Na de herfstvakantie 

zoeken we een passend moment om met de kinderen een officiële opening 

van het plein te hebben.

Op de website van de gemeente Veenendaal staat onder “Nieuws uit jouw wijk” 

een leuk artikel over ons nieuwe schoolplein: artikel Nieuws uit jouw wijk

https://www.burchtveenendaal.nl/
https://www.verbeterjewijk.nl/wijknieuws-1-1-1-1/make-over-schoolplein-basisschool-de-burcht
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AGENDA

Hieronder vindt u de agenda voor de komende periode:

NIEUWE LEERLINGEN

Het schooljaar is pas zes weken oud. Toch zijn we alweer bezig met de planning 

voor een nieuw schooljaar. 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

STUDIEDAG TEAM

Maandag 25 oktober is de eerste 

studiedag van het Burchtteam. Dan 

zijn alle leerlingen vrij. Uw kind heeft 

dus 1 dag extra herfstvakantie. We 

hebben er dit schooljaar bewust voor 

gekozen op slechts twee lesdagen 

Woensdag 13 oktober

Vrijdag 15 oktober

Maandag 18 t/m  

 vrijdag 22 oktober

Maandag 25 oktober

Donderdag 28 oktober

Zondag 31 oktober

Maandag 1 november

Maandag 1 november

Woensdag 3 november

Dinsdag 9 november

Woensdag 10 november

Dinsdag 16 november

Donderdag 18 november

Dinsdag 23 november

Donderdag 25 november

Schoolhockey toernooi

Einde Kinderboekenweek

Herfstvakantie

Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij!

VO ouder-kind gesprekken groep 8 15.30-18.00 uur

Start wintertijd

VO ouder-kind gesprekken groep 8 15.30-18.00 uur

Voorlichting voor ouders gr. 7-8 over én op 

Rembrandt College

Gebedskring van ouders 8.30 uur in de teamkamer

Voorlichting voor ouders gr. 7-8 over én op Ichthus 

College

Grote Wetenschapsdag

Voorlichting voor ouders gr. 7-8 over én op het CLV

10-minuten gesprekken groepen 1 t/m 7  

15.30-18.30 uur

10-minuten gesprekken groepen 1 t/m 7  

17.30-20.30 uur

Voorlichting voor ouders gr. 7-8 over én op  

Het Perron

https://www.burchtveenendaal.nl/
Mailto://info@burchtveenendaal.nl
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een studiedag te plannen en zo meer onderwijstijd over te houden. Maar deze 

maandag 25 oktober is hard nodig, om alle nieuwe onderwijsplannen samen 

vorm te geven, in het belang van goed onderwijs aan uw kind!

BOUW INSPIRATIE DAG

Op vrijdag 24 september vond voor 

de zesde keer de Bouw Inspiratie Dag 

plaats. Dit jaar was bedrijventerrein 

Het Laar in Wekerom het werkveld voor zo’n 600 leerlingen van groep 7 en 8, 

afkomstig van basisscholen uit Regio Foodvalley. Ook de groepen 7 en 8 van 

De Burcht waren aanwezig. Via verschillende activiteiten maakten zij kennis 

met de wereld van bouw en techniek. De burgemeester van Ede, Mr. L.J. (René) 

Verhulst gaf voor de ogen van de kinderen, hun leerkrachten en ondernemers 

het startsein voor dit initiatief door op ‘de kop van jut’ te slaan.

Kennismaken met sector en inzicht beroepen

Verspreid over het bedrijventerrein, zowel binnen als buiten, waren 

verschillende doe-locaties ingericht en stonden experts klaar om de kinderen 

iets te vertellen over de activiteiten. De kinderen volgden die dag verschillende 

workshops op het gebied van ontwerpen, bouwen en maken. Zo maakten 

zij o.a. een houten windlicht, bouwden een brug, metselden een muur, 

bestuurden een graafmachine en maakten kennis met een landmeter. 

Zelf ervaren wat voor mooie dingen je kunt maken

Alle kinderen genoten zichtbaar van alle activiteiten en presentaties. 

Succeservaringen openen de ogen van de kinderen en laten een positief gevoel 

achter. Dit kan bijdragen aan het verbeteren van het imago van de beroepen in 

deze sector. Door mee te doen aan de Bouw Inspiratie Dag kunnen de kinderen 

zelf ervaren wat voor mooie dingen je kunt maken als je in deze sector werkt. 

Het geeft ze een beeld van de verschillende beroepen in deze sector.

Via onderstaande link vindt u een filmpje van deze excursie:  

Film Bouw Inspiratie Dag

https://www.burchtveenendaal.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=SMXFiP6jTWo&t=10s
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KINDERBOEKENWEEK

Woensdag 6 oktober is de jaarlijkse 

Kinderboekenweek gestart. Het 

thema van dit jaar is “Worden wat 

je wil” en gaat dus over beroepen. 

De kinderen mochten verkleed 

naar school komen in een outfit van 

wat ze zouden willen worden. Alle 

leerkrachten waren ook verkleed 

en dat maakte dat het een feestelijke start werd. De komende anderhalve week 

staat in alle groepen in het teken van lezen en voorlezen en natuurlijk: beroepen!

Doet u er thuis ook actief aan mee? Elke dag voorlezen is een feest voor uw 

kind. Even naar de bibliotheek of boekhandel maakt het helemaal af natuurlijk!

BLOEMBOLLENACTIE

Afgelopen week hebben we onze 

bloembollenactie voor het nieuwe 

schoolplein afgesloten. Er is voor bijna 

€ 13.000,- aan bloembollen verkocht. 

Geweldig! De opbrengst hiervan voor 

het schoolplein is circa € 5.000,-. Wat 

een mooi resultaat en wat hebben alle 

kinderen hiervoor hard hun best gedaan. Volgende week, voor de herfstvakantie, 

krijgen de kinderen de pakketjes met bestelde bollen mee om bij de kopers af te 

geven. Het is de bedoeling om het geld na de herfstvakantie, graag in een dichte 

envelop of afgesloten zakje mee terug te nemen.

UITSTEL SPONSORLOOP

In onze jaarkalender staat de laatste actie voor ons nieuwe schoolplein 

vermeld: een sponsorloop op vrijdag 29 oktober. We hebben deze week 

besloten deze uit te stellen tot na de voorjaarsvakantie. We beseffen dat 

het voor de kinderen én voor ouders/verzorgers nu even teveel van het 

goede zou worden. Wel hebben we de mogelijke opbrengst van de te 

houden sponsorloop meebegroot in het schoolplein. In afstemming met de 

Medezeggenschapsraad is er ook toestemming gegeven voor beide acties: de 

bloembollenactie en de sponsorloop. We geven de kinderen én u als ouders/

verzorgers even adempauze!

https://www.burchtveenendaal.nl/
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NIEUWE SCHOOLGIDS

Met enige vertraging kunnen we 

u gelukkig de nieuwe schoolgids 

2021-2022 presenteren. Deze is op 

de schoolwebsite te downloaden via 

onderstaande link:

schoolgids 2021-2022

Neemt u de gids echt even 

globaal door en let vooral op de 

extra informatie in de bijlage 

inzake schoolreizen. Dat doen we 

dit jaar anders, zoals u voor de 

zomervakantie hebt kunnen lezen. 

Alle groepen 3 t/m 8 gaan dit jaar op schoolreis. De groepen 1 en 2 gaan een 

dagje naar de speeltuin. Dit doen we, omdat door corona twee jaar lang er geen 

schoolreizen gemaakt konden worden.

TEN SLOTTE… 

Dit was de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. De volgende Burchtberichten 

komen uit rond 12 november.

Met vriendelijke groeten namens het team van De Burcht,

Paul Bouw, directeur

https://www.burchtveenendaal.nl/
https://burchtveenendaal.nl/images/Schoolgids_2021-2022_CBS_De_Burcht_08YM_inclusief_ondertekening.pdf

