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Lieve kinderen van onze groep, 
 
Wat fijn dat jij bij ons in de groep zit (komt)!  
We gunnen je heel veel moois en we hopen dat je dat ook voelt en merkt. 
 
We gunnen je een prachtige, veilige, groene en avontuurlijke omgeving die rijk is aan veel 
verschillende, echte materialen. Daarin en daarmee kan jij op pad, op onderzoek. 
 
Op pad om van en met elkaar te leren. Waarbij je in je eigen tempo je eigen ontdekkingen kan doen. 
Waarbij je je eigen ideeën kan inbrengen. Waarbij je kan meedenken met anderen en anderen 
meedenken met jou.  
 
Op onderzoek waarbij je leert durven vertrouwen op je eigen kunnen en waarbij je ervaart dat je juist 
van je fouten het meeste leert. Waarbij je vol verwondering op avontuur gaat en met stralende ogen 
aan het spelend leren bent. Waarbij je je uitgedaagd voelt om op onderzoek te gaan. 
 
We gunnen je een schooltijd waarin je je gelukkig voelt omdat je mag zijn wie je bent.  
Omdat je vrienden en vriendinnen hebt. Omdat je je waardevol en verbonden voelt. 
 
Een schooltijd waarin je openheid, eerlijkheid en vertrouwen ervaart. Waarin je je gehoord en gezien 
voelt. 
 
We gunnen je een leerkracht die kijkt, luistert, hoort en ziet,  
     die je serieus neemt,  

die je begrijpt en erkent en troost.  
Een leerkracht die je liefde en geborgenheid geeft en ook een leerkracht die je kan loslaten en je zo 
laat merken dat je groeit. 
 
We gunnen je je eigen keuzes, je eigen fouten, je eigen creativiteit. 
We gunnen je dat je zo groeit! 
 
We gunnen je al deze dingen en nog zoveel meer.  
We hopen dat je dat voelt en merkt. 
Veel liefs,      je juffen      

Deze brief wordt altijd meegegeven door de juffen aan de nieuwe kinderen in groep 1. 

http://www.burchtrietheim.onzewijs.nl/


Versoepelingen Corona 

Er komen steeds meer maatschappelijke versoepelingen m.b.t. de Corona maatregelen.  
Tal van winkels en bedrijven zijn weer open. Ook het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs 
zijn weer volledig open. Hopelijk komen er binnenkort ook meer versoepelingen voor het primair 
onderwijs. 
Helaas is dit nu nog niet het geval. Het kabinet heeft besloten om de maatregelen in het primair 
onderwijs nog niet te versoepelen. Het volgt daarmee het advies van het Outbreak Management 
Team (OMT) om cohorten nog niet los te laten.  
De PO raad, het landelijk orgaan voor het primair onderwijs, had gehoopt dat de schoolteams iets 
meer ruimte hadden gekregen om naar eigen wens en behoefte de laatste weken van het schooljaar 
in te richten. De PO-Raad vindt dat de richtlijnen uit de protocollen van het primair onderwijs niet 
meer in lijn zijn met de versoepelingen die in de rest van de maatschappij worden doorgevoerd. De 
sectororganisatie heeft hier aandacht voor gevraagd. Het ministerie van OCW heeft vervolgens een 
advies van het OMT hierover gevraagd.  
Het OMT wil op dit moment de huidige richtlijn nog niet loslaten. Het OMT heeft meegewogen in het 
advies dat de scholen nu door de huidige maatregelen relatief een veilige leer- en werkomgeving zijn. 
De adviseurs willen stap voor stap gecontroleerd de maatschappij openstellen. Het betekent dat ze 
pas bij stap 4 in het openingsplan opnieuw bekijken of verdere versoepelingen mogelijk zijn. Een 
voorwaarde daarvoor is dat de huidige dalende lijn in besmettingscijfers zich voortzet. Het kabinet 
beslist waarschijnlijk op 23 juni over de maatregelen in stap 4. De eventuele versoepeling wordt dan 
op 30 juni van kracht, als regio Noord al bijna met vakantie gaat.  
Het huidige advies van het OMT en het daarop gebaseerde besluit van het kabinet betekenen dat er 
op dit moment voor het primair onderwijs geen veranderingen komen in het generieke kader waarop 
de richtlijnen van het RIVM zijn gebaseerd en daarmee ook geen veranderingen in de protocollen.   

  
Omdat er dus nog geen versoepelingen zijn blijven de schooltijden nog gehandhaafd tot de 
Zomervakantie. Vanaf het nieuwe schooljaar hopen we weer naar de oude schooltijden over te 
kunnen gaan. Dit is ook naar de uitkomst van de ouderenquête. 
We zijn wel de gymlessen weer gestart. Iedere groep heeft nu 1 keer per week gym in de gymzaal. 
I.v.m. de hygiëne maatregelen is het nog niet haalbaar om 2 keer per week binnen te gymmen.  
De 2e les gym is nog buiten. Met deze zonnige weersomstandigheden is dat goed te doen. 

 

 

Schoolreizen 
I.v.m. de Corona richtlijnen kunnen ook de schoolreizen nog niet doorgaan. Alle groepen 
zullen  echter wel een leuk teamuitje organiseren naar het strand, het bos of de speeltuin.  
De schoolreizen hopen we dit najaar weer te kunnen regelen. 

 

Schoolkamp 

Groep 8 is deze week op schoolkamp op woensdag, donderdag en vrijdag. Het is een alternatief 
schoolkamp. De kinderen blijven  niet slapen. Ze hebben echter iedere dag wel een heel erg leuk 
programma. O.a. Kanoa, barbeque, bonte avond etc.  
We wensen de juffen en de kinderen heel veel plezier. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Groepsindeling volgend schooljaar 

De groepsindeling voor volgend schooljaar is bekend. We starten met 3 kleutergroepen, 1 groep 3, 1 
groep 4, 2 groepen 5, 1 groep 6, 2 groepen 7 en 1 groep 8. 
Op dit moment zijn we bezig met het werven van personeel. Op de website van Onze Wijs, facebook 
en Instagram worden de vacatures gedeeld. U kunt ons helpen met het delen van deze vacatures, 
want we merken dat de arbeidsmarkt erg krap is. 
We werven extra personeel i.v.m. met de NPO(Nationaal Onderwijs Programma)gelden die het 
onderwijs de komende 2 jaar krijgt. Maar we hebben ook een reguliere vacature voor de onderbouw. 
Juf Ineke gaat namelijk met pensioen en juf Elseline gaat in Middelburg werken. We zullen deze 
collega’s erg missen. 
We hopen weer een paar kanjers te kunnen benoemen zodat we onze personeelsbezetting compleet 
kunnen maken. Zodra de formatie bekend is zullen we deze ook met u delen. 

 

 

Schoolfoto  

Dit jaar komt de schoolfotograaf vanwege alle regels rondom Corona niet op school, ook is er geen 
aanbod om individuele foto's in de eigen studio te doen. Voor de schoolfotograaf is dit teveel geregel 
en te weinig opbrengst. 

Wel worden er in de komende weken groepsfoto's gemaakt van elke groep, niet door de 
schoolfotograaf maar door een andere fotograaf, u hoort hiervan zodra de datum bekend is. 

 
Kledinginzameling Bag2School  
Donderdag 27 mei is er weer kleding opgehaald. 
De opbrengst die wij hiervoor ontvangen, wordt gebruikt door de leerlingenraad 
voor spelletjes en de patio.  
Bedankt weer voor het inleveren van de kledingzakken. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Patio-nieuws 
Nu we met z’n allen eindelijk weer op 1 locatie zitten  

en elk hoekje van de school gebruiken, is het tijd om  

ook met onze buitenruimte aan te kleden.  

Onze school heeft 3 mooie patio’s (eigenlijk 4, 1 is er  

overdekt en wordt gebruikt als speelruimte voor de kleuters)  

die tot nu toe te weinig gebruikt werden.  

De leerlingenraad gaf aan dat alle groepen daar graag mee aan de slag wilden! 

Er is nu in elke groep een tuin chef gekozen die het aanspreekpunt is voor hun groep en die de 

werkzaamheden coördineert. Er is al veel gedaan! Rondom de units zijn bollen geplant en is 

bloemenzaad gezaaid, er zijn moestuinbakken en zakken gevuld met aarde en daar wordt in gezaaid 

en geplant en er wordt heel veel onkruid gewied….. Op het kleuterplein groeien de aardbeitjes al en 

zijn de eerste radijsjes inmiddels geoogst. 

 

Als u thuis nog plantjes/stekjes over hebt, dan mogen die mee naar school, we vinden er vast wel een 

mooi plekje voor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Nieuws van de BSO 

 
 
In de vakantie is de BSO altijd een hele dag geopend. Er komen dan 

kinderen een hele dag naar de BSO of een halve dag. In de vakanties 

organiseren we altijd leuke activiteiten voor de kinderen aan de hand 

van een thema. De kinderen kunnen dan workshops volgen (deze 

worden door internen en/of externen gegeven) of andere activiteiten 

doen. Dit kan op het gebied van sport en spel, techniek, cultuur of 

natuur zijn. Deze vakantie hebben we ontzettend veel gedaan. Zo 

hebben we voor Koningsdag “oud Hollandse spelletjes” gedaan, zijn 

we naar het bos en strand geweest, hebben beide BSO groepen 

vanuit KOW een creatieve workshop dieren schilderijtjes en robotjes 

maken gevolgd, is er soep gemaakt, is er cake, appelflappen en 

appeltaart gebakken, zijn er vogelhuisjes en mooie werkjes van hout 

geknutseld, hebben beide groepen met het slechte weer een heerlijke film middag met popcorn gehad en 

zijn er heel veel leuke proefjes met o.a. water gedaan. De vakantie vloog voorbij! We kijken alweer uit 

naar de zomervakantie! 

 
Wilt u meer informatie over onze BSO of wilt u eens (vrijblijvend) komen kijken?  
U bent van harte welkom!  
 
Team BSO Parelvangers, 
Evelien, Lindsey, Sifra en Lisa 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 Nieuws van de Peutergroep 

 
Op de Peutergroep werken wij met Puk. De knuffelpop Puk is onderdeel van een uniek totaalprogramma 
voor kindercentra met kinderen van 0 t/m 4 jaar. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen, ontwikkelen 
peuters zich breder en sneller. De Puk thema’s en activiteiten met Puk stimuleren de spraak- en 
taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de 
eerste rekenprikkels.  
 

 

De afgelopen weken hebben wij met de peuters gewerkt aan het thema ‘ik en mijn familie’. Als afsluiter 
van dit thema mochten de kinderen in de laatste week een babypop en Puk in bad doen. Met deze 
activiteit onderzoeken de kinderen verschillende materialen door te voelen, te kijken, te ruiken en te 
experimenteren. Iedereen kreeg een washand met een pompje zwitsal erop en wassen maar. Na het 
badje mochten de kinderen ook helpen de babypop af te drogen en weer aan te kleden. Dat was nog best 
een flinke klus! Want hoe moet je nu precies een luier aandoen?  
 

 
 

Wilt u meer informatie over onze Peutergroep of wilt u eens (vrijblijvend) komen kijken?  
U bent van harte welkom!  
 
Team Peutergroep Parelvangers,  
Marjolein en Lindsey  
 
 

 

 

 

   Social Media. 

Wist u al dat wij ook actief zijn op Social Media? Onze Facebook-pagina is sinds kort online!  

Op deze facebook-pagina zullen wij wekelijks foto’s en informatie plaatsen van alle leuke dingen  

die de kinderen doen en meemaken op onze BSO en peutergroep.  

 

Neem eens een kijkje op de Facebook pagina van Peutergroep en BSO Parelvangers:  

https://www.facebook.com/Peutergroep-en-BSO-Parelvangers-109098371341258 
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AGENDA JUNI 2021  
Zo 30-05 
 

Meester Lennart 
jarig 

Zo 06-06 
 
 

Zo 13-06 

 
 

Z0 20-06 

 
Z0 27-06 

 
 

Ma 31-05 
Inloopspreekuur  
Ib'er en directie op 
afspraak 
 

Ma 07-06 
Inloopspreekuur  
Ib'er en directie op 
afspraak 
 

Ma 14-06 
Inloopspreekuur  
Ib'er en directie op 
afspraak 

 
 

Ma 21-06 
Inloopspreekuur  
Ib'er en directie op 
afspraak 

Juf Michelle jarig 
 

Ma 28-06 
Inloopspreekuur  
Ib'er en directie op 
afspraak 
Juf Jolanda 
Goedbloed jarig 

Di 01-06 
Inloopspreekuur  
directie op afspraak 
 

Di 08-06 
Inloopspreekuur  
directie op afspraak 
 

Di 15-06 
Inloopspreekuur  
directie op afspraak 
 

Praktisch 
verkeersexamen 
groep 7 
 

Di 22-06 
Inloopspreekuur  
directie op afspraak 

 
 

Di 29-06 
Inloopspreekuur  
directie op afspraak 

 
 

Wo 02-06 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 
 

Wo 09-06 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 
Kamp activiteit 
groep 8 

Wo 16-06 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

Schrijversbezoek 
groep 4 - 6A 
 

Wo 23-06 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

 
 

Wo 30-06 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

 
 

 

Do 03-06 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

 
 
 

Do 10-06 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

Kamp activiteit 
groep 8 
 

Do 17-06 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

Schrijversbezoek 
groep 6B - 8 
 

Do 24-06 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

 
 

Do 01-07 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

 

Vrij 04-06 

 
 

Vrij 11-06 

Kamp activiteit 
groep 8 

Vrij 18-06 
 
Korfbalclinic Atlas 
bovenbouw 
 

Vrij 25-06 

 
 

Vrij 02-07 
 
 

 

Zat 05-06 Zat 12-06 

 
Zat 19-06 

 
 

Zat 26-06 

 
 

Zat 03-07 

 
 

 
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 Ib'er en directie op afspraak 

Elke dinsdag Inloopspreekuur directie  op afspraak 

Elke woensdag Inloopspreekuur IB-er op afspraak 

Elke donderdag Inloopspreekuur IB-er op afspraak 

Woensdag, donderdag, vrijdag,     

9, 10 en 11 juni 
Kamp activiteiten groep 8 

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 Studiemiddag 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 allemaal bekend.  
 
Wel kunt u alvast de volgende datums in uw agenda zetten:  
Woensdag 6 en 13 oktober 2021 
Dinsdag 7 juni 


