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De afgelopen periode zijn we druk bezig 

geweest met de formatie. 

Dachten we vorige maand de formatie rond te 

hebben, bleek dat er een collega afscheid zou 

nemen en elders gaat werken. Na interne 

verschuiving zochten we nog een juf of meester 

voor groep 3. Helaas is er weinig reactie geweest 

op onze advertentie. We hebben nog wel enkele 

gesprekken gehad met kandidaten maar helaas 

is het nog niet gelukt om een nieuwe collega te 

vinden. Gelukkig hebben we juf Ineke bereid om 

voorlopig nog te blijven werken totdat we een 

opvolger voor haar hebben gevonden.

U krijgt de formatie en groepsindeling deze week 

middels een aparte brief.

Vanuit de extra gelden die we de komende 2 

jaar ontvangen, zetten we ook in op extra 

ondersteuning in de groepen. We hadden 

hiervoor 2 vacatures onderwijsassistent. 

Juf Esther Corbijn die dit jaar al op 

vervangingsbasis werkzaam was zal bij ons 

blijven als onderwijsassistent. 

Verder verwelkomen we nog een nieuwe collega 

onderwijsassistent namelijk  juf Willy Dekker. 

Formatie 
volgend schooljaar



D.d. vrijdag 16 juli a.s. vieren we ons eindfeest. 

En omdat we nog een jubileum van juf Ineke te 

vieren hebben willen we dit deze dag combineren. 

Door Corona kon het 40-jarig jubileumfeest van 

juf Ineke eerder niet doorgaan. Dus het wordt een 

dubbele feestdag.

Deze dag mogen de kinderen verkleed naar school 

komen. Verder hoeven ze die dag geen eten en 

drinken mee te nemen. Er wordt voor een 

feestelijke maaltijd, drinken en traktatie gezorgd.

We besteden ook aandacht aan het mooie jubileum 

van juf Ineke. Meer informatie ontvangt u nog 

binnenkort van ons.

Viering eindfeest 
en 40-jarig jubileum 

juf Ineke



Woensdag 16 juni en donderdag 17 juni hebben 

we een schrijver op bezoek gehad in de groepen 

4 t/m 8. 

De schrijver was Jozua Douglas, 

hij is een Nederlandse boeken-

schrijver. Hij begon al op 

6-jarige leeftijd met brieven en 

verhaaltjes schrijven. In 2009 

verscheen zijn eerste 

kinderboek “De Kusjeskrokodil”. 

Inmiddels heeft hij 31 boeken 

geschreven. De kinderen vonden het geweldig. 

Ze konden diverse vragen aan hem stellen en hij 

kon heel goed vertellen. 

Hij heeft ook een leuke website om thuis nog 

eens te bekijken. https://www.jozuadouglas.com 

Schrijversbezoek



Vanwege de corona kon er met het schoolkamp 

niet overnacht worden, maar toch zijn er drie 

dagen activiteiten geweest voor de leerlingen 

van groep 8.

Het weer was TOP en ze hebben genoten bij Kanoa 

en lasergame gedaan en op donderdagavond was 

er een barbecue.

Schoolkamp
groep 8



Op 15 juni was het zover! Groep 7 én 8 hebben 

hun praktisch verkeersexamen gedaan. 

Groep 8 kon namelijk vorig jaar door de Corona 

maatregelen helaas geen praktisch verkeersexamen 

doen, maar gelukkig was dat dit jaar wel het geval! 

Met het theoretisch verkeersexamen op zak en 

de route in hun hoofd, gingen de leerlingen op 

weg. Onze klassen mochten het spits afbijten in 

Oost-Souburg en het weer zat gelukkig ook mee. 

De kinderen hebben het heel goed gedaan en 

alle leerlingen van groep 7 en 8 zijn geslaagd, 

super gedaan allemaal!

 

Groetjes,

Juf Annefleur

Veilig fietsen richting 
de middelbare school!



Vanaf 8 juni hebben de kinderen van de groepen 

4 t/m 7 iedere week  ukelele lessen. 

In totaal krijgen ze tot de zomer-

vakantie 6 lessen per groep.

De kinderen leren verschillende 

akkoorden en er wordt ook 

meegezongen met liedjes als:

Papegaaitje leef je nog en 

The Lion sleeps toninght, 

maar ook Watermelon sugar.

Alle kinderen zijn erg enthousiast over de lessen 

en doen ook goed mee. Er zijn zelfs kinderen die 

nu zelf ook een ukelele hebben aangeschaft.

Ukelele les 
groepen 4 t/m 7



In de patio bij groep 3 en 4 zijn de kinderen van 

BSO groep 2 gestart met een moestuin voor 

de BSO. De kinderen hebben tomatenplantjes 

en peperplantjes geplant. Met dit warme weer 

groeit alles als kool. De ‘Chef moestuin” kinderen 

hebben de opdracht om goed voor de plantjes te 

zorgen. 

De zomervakantie staat alweer voor de deur. In de 

zomervakantie werken we altijd aan een thema. 

Dit thema  is voor alle BSO’s bij KOW hetzelfde. 

Het thema voor deze zomervakantie is: “Tijdreizen”. 

We zijn al druk bezig met het voorbereiden van de 

activiteiten. Bij deze voorbereidingen vinden wij 

input van de kinderen heel belangrijk. De kinderen 

denken mee met activiteiten die bij het thema 

passen en geven op deze manier zelf vorm aan 

hun vakantie-BSO.

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 BSO



We werken met de peuters aan het thema: 

Oef, wat warm! In dit thema staat warm weer 

en het verschil tussen warm en koud centraal. 

Het warme weer geeft aanleiding om lekker met 

water te spatten, ijsklontjes te maken en ijsjes te 

kopen in de ijscohoek. De kinderen helpen Puk af 

te koelen, vergelijken koud en warm water en 

natuurlijk spelen de kinderen bij dit thema ook 

met water. Zo gaan de kinderen o.a. onderzoeken 

wat blijft drijven en welke dingen zinken. 

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. 

Wilt u weten wat wij allemaal ontdekken op 

de Peutergroep en de BSO?

Neem eens een kijkje op de Facebook pagina 

van Peutergroep en BSO Parelvangers: 

https://www.facebook.com/Peutergroep-en-

BSO-Parelvangers-109098371341258

Nieuws van 
de Peutergroep



AGENDA 
JULI 2021

Ochtend maandag t/m donderdag
Inloopspreekuur Ib’er en directie op afspraak

Maandag 5 t/m vrijdag 16 juli
10 minuten gesprekken

28 juni 2021
Juf Jolanda Goedbloed jarig

8 juli 2021
Visitemiddag kleuters

13 juli 2021
Visitemiddag alle groepen

14 juli 2021
 Juf Esther Corbijn jarig

16 juli 2021
Eindfeest en jubileumfeest juf Ineke

22 juli 2021
Musical groep 8

23 juli 2021
Alle kinderen zijn ‘s middags vrij

25 juli 2021
Juf Miranda jarig

26 juli t/m 3 september 2021
Zomervakantie



De nieuwsbrieven zijn ook altijd na te lezen op: 

www.burchtrietheim.onzewijs.nl

Zie ook onze Facebook pagina: 

Cbs De Burcht-Rietheim

NIEUWSBRIEVEN

Schoolhond Buddy



Vakantierooster
2021-2022

25 t/m 29 oktober 2021
Herfstvakantie

27 december t/m 7 januari 2022
Kerstvakantie

28 februari t/m 4 maart 2022
Voorjaarsvakantie

15 april 2022
Goede Vrijdag

18 april 2022
Tweede Paasdag

25 april t/m 6 mei 2022
Meivakantie

26 en 27 mei 2022
Hemelvaart

6 juni 2022
Tweede Pinksterdag

25 juli t/m 2 september 2022
Zomervakantie

Studiedagen schooljaar 2021-2022
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 2022


