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Vrolijk Pasen 
 

vrolijk Pasen 
het eerste krokusje ontwaakt 

alles komt in bloei 
de eerste lammetjes huppelen door de wei 

kuikentjes verlaten het ei 
ze verlangen naar genegenheid 

Het word Pasen 
Jezus is verrezen 

Vrolijk Pasen iedereen 
de paasklokken klinken weer 

voor elks wat lekkers 
voor elks wat zoet 

kinderen dragen hun mandjes mee 
hun dag kan niet meer stuk 

paaseieren rapen doen ze graag    
het is Pasen vandaag 
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Pasen 
Het is de veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd)  waarin we toeleven naar het Paasfeest. 
Dat doen we op school d.m.v. verhalen, liedjes etc over Jezus en de mensen die hij tegenkomt.  
We besteden aandacht aan Witte donderdag, Goede vrijdag en Pasen.  
Donderdag 1 april hebben we ook matzes gegeten. Het eten van matzes is tijdens Pasen,  
eigenlijk een Joodse traditie waarbij men de uittocht uit Egypte herdenkt. 
 
 

 
 
Verkeersexamen 
Woensdag hebben de kinderen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen gedaan. 
Dit was best even pittig. Maar we hebben goed nieuws.  
Alle kinderen zijn geslaagd!! 
Van harte gefeliciteerd met het behalen van dit verkeersexamen!  
Goed gedaan hoor kinderen van groep7!. 
Nu nog het praktisch verkeersexamen halen. Dit is d.d. 15 juni a.s. 
We gaan voor jullie duimen! 
 

 
 
 
Studiedag 22 april 
Donderdag 22 april heeft het team de volgende studiedag m.b.t. Kindgericht werken. We gaan dan 
weer verder aan de slag om nog beter tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van de kinderen 
o.a. door anders te organiseren en te evalueren. 
Deze dag stond al in de planning en we willen deze dan ook door laten gaan. 
De kinderen zijn die dag vrij! 

 
 
 
 
 
Tijdelijke huisvesting 
Inmiddels zitten we weer al 3 maanden bij elkaar in de Dongestraat. Het gebouw ziet er al heel 
gezellig uit. Inmiddels zijn de gangen ook geverfd en worden bankjes bij de groepen 4 en de groepen 
7 en 8 ook opgeknapt. We willen nu het handenarbeidlokaal nog aanpakken om daar ook iets moois 
van te maken. De kinderen zijn inmiddels ook al gewend en hebben hun draai wel gevonden. De 
rondleidingen door de leerlingenraad hebben we helaas nog niet kunnen uitvoeren door de Corona 
richtlijnen. We hopen dat deze dit jaar toch nog wel mogelijk zijn. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Schooltijden 
Beste ouders, In het najaar van 2020 hebben we een enquête gehouden over de schooltijden. Hierbij 
hebben we u de keuze voorgelegd: behoud van de huidige schooltijden (4 dagen van 8.30 - 14.30 uur 
en woensdag van 8.30 - 12.30 uur) of aanpassing van de schooltijden naar 5 gelijke dagen (5 dagen 
van 8.30 - 14.00 uur). De enquête is door 147 ouders ingevuld. 74,1% van de ouders heeft 
aangegeven voorkeur te hebben voor het huidige model. Een overduidelijke meerderheid dus. De 
uitslag van de enquête nemen we daarom over. Ook in het schooljaar 2021 - 2022 (vanaf september 
2021) en richting de toekomst zullen we dus het 4 gelijke dagen model handhaven. Dit is uiteraard 
onder voorbehoud van de op dat moment geldende maatregelen. Hierbij willen we wel een appèl op 
uw betrokkenheid doen. Heeft u de mogelijkheid om een of meerdere dagen per maand tijdens de 
middagpauze als spelbegeleider de kinderen te ondersteunen, meld u zich dan bij Nelly. Zo kunnen 
de leerkrachten tussen de middag hun pauze nemen en hebben de kinderen een leuke invulling van 
hun buitenactiviteit in de middag. Vrijwilligers ontvangen hiervoor een vergoeding van € 6,- per keer. 
Bedankt voor het invullen van de enquête. Vriendelijke groet, De oudergeleding van de MR, Naomie 
Westerbeke Reinder de Jong 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Corona 
We zijn lang de dans ontsprongen, maar sinds vorige week werden we als school ook ineens 
geconfronteerd met de Corona Pandemie. Vooral in groep 6B waren er nogal wat besmettingen.  
We wensen de kinderen die getroffen zijn, meester Francois en juf Kiaora heel veel beterschap en 
hopen ze na de Paasdagen weer op school te kunnen ontmoeten. In groep 6A en groep 7 waren er 
gelukkig geen besmettingen zodat die kinderen weer naar school konden komen.  
Deze week was echter groep 4A  de klos en moesten de kinderen thuis blijven.. Ook daar zijn gelukkig 
niet veel besmettingen en wij wensen degenen die het betreft van harte beterschap.  
We hopen de kinderen van deze groep ook allemaal weer terug te zien na de Paasdagen. 
Als er Corona uitbreekt op school nemen wij contact op met het scholenteam van de GGD.  
Dit is een gespecialiseerd team met een arts die scholen bijstaan om de besmettingen z.s.m. in te 
dammen. De richtlijnen die wij daarvoor krijgen wijken soms wat af van de landelijke richtlijnen.  
Dit is dan vooral omdat het maatwerk betreft. 
De regels zoals ze landelijk via het RIVM worden gecommuniceerd passen niet altijd bij de situatie 
van een school. Bij een besmetting op school kunnen er door bepaalde omstandigheden weer andere 
besmettingen oppoppen waardoor soms kinderen te vroeg getest zijn en zich nogmaals moeten laten 
testen. Het is heel lastig om daar een goed inschatting van te maken. Daarom wordt ervoor de 
scholen soms een iets ruimere marge genomen. We begrijpen dat sommige ouders daardoor ook wel 
eens in de problemen kwamen m.b.t. de opvang. Dit vinden wij ook heel vervelend. 
Maar we willen echt ook voorkomen dat we heel de school dicht moeten doen, zoals al in veel 
gevallen gebeurd. We willen de besmettingen zo klein mogelijk houden voor een ieder.  
Zowel voor de kinderen en ouders en het team. Ieders gezondheid is van belang! 

 
 
 
Corona gerelateerde klachten 
We willen u als ouder, verzorger nogmaals dringend vragen. Houdt uw kind(eren) bij klachten thuis. 
We merken dat er toch nog steeds kinderen met buikklachten verkoudheidsklachten etc.  naar school 
komen. Dit kan echt niet. 
Denk aan uw verantwoordelijkheid! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Kledinginzameling Bag2School  
Op 11 maart jl. is door de organisatie Bag2School de ingezamelde zakken opgehaald. 
Hieronder het certificaat met de opbrengst. 
Bedankt weer voor uw deelname.  
De opbrengst wordt gebruikt door de leerlingenraad voor spelletjes en de inrichting  
van de patio. 
Dit schooljaar zal nog eenmaal op 27 mei kleding ed. worden opgehaald. 
Hierover wordt u nog geïnformeerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolfruit 
Wij hebben bericht ontvangen van EU Schoolfruit dat de levering van groente en fruit 
langer doorgaat. Namelijk t/m week 22 (24 t/m 28 mei). Door de lockdown hebben  
de scholen 5 weken online les hebben gehad, en is er besloten om het schoolfruit langer  
door te laten gaan. 

 
 
 
 

 
 



 
Nieuws van de Peutergroep  
 

 Op de Peutergroep werken wij aan het thema: “Voorjaar”. In dit thema leren en ontdekken de 

kinderen door te praten, lezen, zingen en spelen, verschillende begrippen die met het voorjaar te 

maken hebben. De kinderen ontdekken dat plantjes groeien, maar ook dat mensen en dieren groeien. 

De kinderen hebben al mogen ontdekken wat er met een bruine boon gebeurd wanneer je deze op 

vochtige watten legt. Dat was toch wel heel bijzonder! We hebben ook nog kikkerdril gekregen van 

Marit en Sjoerd die bij ons op de BSO zitten. Samen met Puk kijken wie hier iedere dag even naar. Er 

zit al volop beweging in en dat is toch wel erg leuk om te zien!  

 

          Rond  Pasen hebben we ook nog diverse leuke activiteiten op het programma die we met de kinderen 

willen gaan doen: Zo willen wij o.a. met alle kinderen een paastak gaan versieren, een paashaas 

maken en samen met Puk paaseieren gaan zoeken. Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in!  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de BSO 
Op de BSO zijn wij nu alleen geopend voor Noodopvang die aangeboden word. de BSO zal in ieder geval 

nog gesloten blijven tot 20 april. Wij vinden het ontzettend jammer dat we veel kinderen al een lange 

tijd niet gezien hebben op de groep en hopen daarom jullie allemaal snel weer te mogen ontvangen op 

de BSO!   

 

Tot die tijd, blijf gezond! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Team BSO en PG Parelvangers,  

Marjolein, Evelien, Lindsey, Sanne en Laura 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



AGENDA APRIL 2021 
Zo 28-03 
Juf Sharona jarig 

Zo 04-04 

1E PAASDAG 
Z0 11-04 

 
Z0 18-04 

 
Zo 25-04 
 

 
Ma 29-03 
Inloopspreekuur  
I-ber en directie op 
afspraak 

 
 

Ma 05-04 

 
2E PAASDAG 
 
Juf Anna jarig 

Ma 12-04 
Inloopspreekuur  
I-ber en directie op 
afspraak 

 

Ma 19-04 
Inloopspreekuur  
I-ber en directie op 
afspraak 
 

 

Ma 26-04 

 
MEIVAKANTIE 

Di 30-03 
Inloopspreekuur  
directie op afspraak 

 
Theorie examen 
verkeer groep 7 

Di 06-04 
Inloopspreekuur  
directie op afspraak 

 
 

Di 13-04 
Inloopspreekuur  
directie op afspraak 

 
Nationale 
buitenlesdag 

Di 20-04 
Inloopspreekuur  
directie op afspraak 
 

IEP Eindtoets  
groep 8  

Di 27-04 

KONINGSDAG 
 
MEIVAKANTIE 

Wo 31-03 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 
 

 

Wo 07-04 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

 
Juf Els jarig 

Wo 14-04 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

 
 

Wo 21-04 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

 
IEP Eindtoets  
groep 8 
 

Wo 28-04 

 

MEIVAKANTIE 

Do 01-04 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 
 

Paasfeest 

Do 08-04 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

 

Do 15-04 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

 
 

Do 22-04 
 

Studiedag 
Alle kinderen vrij 

Do 29-04 

 
MEIVAKANTIE 
 

Vrij 02-04 

Goede Vrijdag 
Alle kinderen vrij 

Vrij 09-04 
 
 

Vrij 16-04 

 
Vrij 23-04 
 

Schoolhond Buddy 
jarig 
KONINGSSPELEN 

Vrij 30-04 

 
MEIVAKANTIE 

Zat 03-04 

Juf Leanne jarig 
Zat 10-04 

 
 

Zat 17-04 

 
Juf Esther jarig 

Zat 24-04 

 

 

Zat 01-05 

 Studiedag op 22 april 
 
 
 
NIEUWSBRIEVEN  
De nieuwsbrieven zijn ook altijd na te lezen op: www.burchtrietheim.onzewijs.nl 
Zie ook onze Facebook pagina: Cbs De Burcht-Rietheim 
Schoolhond Buddy 
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AGENDA 2020-2021      Onder voorbehoud van wijzigingen                                            

Elke maandag Inloopspreekuur I-ber en directie op afspraak 

Elke dinsdag Inloopspreekuur directie  op afspraak 

Elke woensdag Inloopspreekuur IB-er op afspraak 

Elke donderdag Inloopspreekuur IB-er op afspraak 

Donderdag 1 april Paasfeest  

Dinsdag 20 + 21 april   Eindtoets IEP - groep 8 

Donderdag 22 april Studiedag Alle kinderen vrij 

Vrijdag 23 april Koningsspelen 

Maandag 10 mei Show Mad Science 

Dinsdag 25 mei Studiedag Alle kinderen vrij 

Vrijdagmiddag 23 juli Studiedag Alle kinderen vrij 

 
Studiedagen schooljaar 2020 - 2021 

Vrijdag 25 september Studiedag  Alle kinderen vrij 

Maandag 2 november Studiedag Alle kinderen vrij 

Woensdag 27 januari Studiedag Alle kinderen vrij 

Woensdag 10 maart Studiedag Alle kinderen  vrij 

Donderdag 22 april Studiedag Alle kinderen vrij 

Dinsdag 25 mei Studiedag Alle kinderen vrij 

Vrijdagmiddag 23 juli Studiedag Alle kinderen vrij 

 

VAKANTIEROOSTER 2020-2021  
Herfstvakantie Maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober 2020 

Kerstvakantie Maandag 21 december tot en met maandag 4 januari 

2021 

Voorjaarsvakantie Maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari 2021 

Goede Vrijdag Vrijdag 2 april 2021 

2e Pasen Maandag 5 april 2021 

Meivakantie Maandag 26 april tot en met vrijdag 7 mei 2021 

Hemelvaart Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 

2e Pinksterdag Maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie Maandag 26 juli tot en met vrijdag 3 september 2021 

 
VAKANTIEROOSTER 2021-2022 

Herfstvakantie                   Maandag 25 tot en met vrijdag 29 oktober 2021 

Kerstvakantie                     Maandag 27 december tot en met vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie             Maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 2022 

Goede Vrijdag                     Vrijdag 15 april 2022 

2e Pasen                              Maandag 18 april 2022 

Meivakantie                        Maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaart                         Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 

2e Pinksterdag                   Maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie                   Maandag 25 juli tot en met vrijdag 2 september 2022 

  

De Studiedagen voor schooljaar 2021-2022 zijn nog niet bekend.  


