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We gebruiken onze nieuwe naam al een tijdje in 

onze nieuwsbrief “De Parelburcht”. Wist u dat we 

deze naam al hebben gekozen in november 2016. 

In dat jaar werden we kindcentrum en dat heb-

ben we feestelijk geopend op vrijdag 11 novem-

ber 2016 met de bekendmaking van onze nieuwe 

naam. We wilden de naam gaan gebruiken bij 

de start van het nieuwe gebouw. De nieuwbouw 

heeft echter lang op zich laten wachten. Nu zal 

het er dan toch eindelijk van komen. We willen 

nu niet wachten met de nieuwbouw, maar gaan 

de nieuwe naam officieel vanaf 1 september in 

gebruik nemen. 

De eerste schooldag 6 september willen we er 

dan een feestelijke start van maken. U krijgt daar-

over nog nadere informatie voordat het nieuwe 

schooljaar van start gaat.

Nieuwe naam 

“de Parelburcht”



In het kader van het 

125-jarig jubileum van 

onze school en als 

aandenken van onze 

schoolgebouwen in 

de van Visvlietstraat 

en de Dongestraat 

hebben de kinderen 

een leuk geschenk 

gekregen. Een mooi memoryspel ter herinnering 

aan onze locatie aan de van Visvlietstraat met ons 

mooie groene schoolplein en de leuke ruimtes 

maar ook met mooie plaatjes van het gebouw 

aan de Dongestraat. We wensen de kinderen en 

natuurlijk ook u er veel plezier mee.

Memory



Vrijdagmiddag 23 juli zijn de kinderen vrij. En 

vanaf maandag 26 juli is het zomervakantie. We 

wensen iedereen een hele fijne zomervakantie. 

Hopelijk kunnen we er Coronavrij van genieten. 

Dat wensen we jullie allen.

Maandag 6 september gaan we weer van start. La-

ten we hopen dat we volgend schooljaar een heel 

fijn en goed jaar met elkaar mogen hebben. Nu 

maar eerst even lekker uitrusten! Geniet ervan!

Zomervakantie



We starten volgend schooljaar weer met 11 

groepen. Drie kleutergroepen, een groep 3, een 

groep 4, twee groepen 5, 5A ben 5B, een groep 6, 

twee groepen 7, 7A en 7B en een groep 8. 

De groepsindeling voor volgend schooljaar ziet er 

als volgt uit: 

Groep 1 C 

Juf Jolanda de Looff op maandag, dinsdag en 

Juf Leanne op woensdag, donderdag en vrijdag. 

Juf Jolanda (ma, di, wo) en juf Anna (wo, do, vr) 

vervangen beide het zwangerschapsverlof van juf 

Leanne. 

Groep 1/2 A

 Juf Hettie, maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

en juf Karin op woensdag. 

Groep 1/2 B 

Juf Marjan, maandag, dinsdag en

juf Corina op woensdag, donderdag, vrijdag. 

Onderwijsassistent bij de kleuters, 

meester Benjamin, maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag. 

Klassenassistent, juf Sharona, maandag en 

dinsdag. 

Groep 3

Juf Desiree, maandag, dinsdag, woensdag en 

juf Ineke donderdag en vrijdag.

Groep 4

Juf Miranda maandag, dinsdag, woensdag en 

juf Evelien woensdag, donderdag en vrijdag.

Onderwijsassistenten bij de groepen 3 en 4 juf 

Mariska, maandag, dinsdag, woensdag en 

juf Willy, woensdag, donderdag en vrijdag. 

Groep 5 A

Juf Maaike, maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag. 

Groep 5 B

Juf Claire, maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag. 

Meester François op donderdag.

Leraarondersteuner bij de groepen 5 en 6 juf 

Karin Wisse, maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag, vrijdag. 

Groep 6 

Meester François, maandag, dinsdag en 

woensdag,

juf Michelle donderdag en vrijdag. 

Groep 7A

Meester Lennart, maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag en vrijdag. 

Leraarondersteuner bij de groepen 6 en 7, juf 

Esther v.d. Schans, maandag, dinsdag, woensdag, 

donderdag. 

Groep 7B

Juf Annefleur, maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag.

Juf Michelle op woensdag. 

Groep 8

Juf Connie, maandag, dinsdag, woensdag en 

juf Jolanda Goedbloed woensdag, donderdag en 

vrijdag. 

Onderwijsassistent juf Esther Corbijn, maandag, 

dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. 

De parallelle groepen zullen zoveel mogelijk 

gezamenlijk optrekken en met elkaar het 

programma afstemmen. D.w.z. groeps-

doorbrekend werken. 

Interne begeleiders

Meester Werner en juf Petra. 

Vaste vervangers

Juf Evelien Haverhoek, juf Els Viergever en juf José 

Riemens. 

Directie

Juf Karin (waarnemend directeur) en juf Nelly 

(directeur). 

Formatie schooljaar 
2021-2022



Beste allemaal, 

Via deze weg wil ik mezelf voorstellen. Ik ben 

Willy Dekker-Provoost, 44 jaar en vanaf komend 

schooljaar mag ik als onderwijsassistente in 

groep 3 en 4 aan het werk. Afgelopen week heb 

ik al kennis gemaakt met de kinderen van groep 3 

en de leerkrachten. Ik voelde me erg welkom!

Ik woon samen met mijn man Peter en onze 

dochters Romy en Thessa in Grijpskerke. Een 

rustig dorpje wat landelijk gelegen is midden op 

Walcheren. We kunnen onze liefde voor dieren 

en de natuur hier met elkaar delen. We hebben 

op dit moment thuis twee honden waarmee ik 

train en waar mijn man graag mee de natuur in 

gaat, een hoogbejaarde kat die ons gebruikt als 

kussen, 7 konijnen die vrolijk rondhuppelen in de 

tuin, een dwergpapegaai die in huis rondvliegt 

en vogels van mijn man in de volière in de tuin. 

Daarnaast rij en verzorg ik al mijn hele leven 

paarden. Ik ben meerdere keren per week te 

vinden op stal samen met de honden. Het in 

harmonie samenwerken met dieren geeft mij 

heel veel voldoening en bij hen kan mijn hoofd 

leegmaken. Daarnaast zet ik me in voor de 

Bazaar Grijpskerke waar we jaarlijks een mooi 

bedrag ophalen voor verschillende goede doelen. 

En ik vind het leuk om zelf wat groenten en fruit 

te kweken in onze tuin. Ik hoop daar volgend 

jaar weer wat meer tijd voor te hebben dan de 

afgelopen twee jaar toen ik bezig was met mijn 

studie.

Want nadat ik in verschillen sectoren heb gewerkt 

als horeca-, winkel-, administratief medewerkster 

en als coupeuse heb ik 2 jaar geleden de 

keuze gemaakt om mezelf om te scholen tot 

onderwijsassistente. Het is gelukt om met goede 

resultaten de opleiding van 3 jaar in 2 jaar af te 

ronden en ik mag het diploma nu in ontvangst 

nemen. De keuze kwam niet uit het niets. Tijdens 

het opgroeien van onze twee dochters heb ik 

me altijd actief ingezet op de peuterspeelzaal, 

later bij de basisschool en als gastouder. Eigenlijk 

stond alles altijd in het teken van de kinderen 

en daar genoot ik volop van. Naar de toekomst 

gekeken wilde ik mijn werkzaam leven anders in 

gaan richten en me meer gaan inzetten voor de 

maatschappij nu onze dochters hun eigen weg 

gaan. Kinderen begeleiden bij het opbouwen van 

een toekomst met mogelijkheden is het doel wat 

ik hierbij heb. 

Tijdens mijn studie heb ik een jaar stage gelopen 

bij SBO De Tweern in Goes in groep 4 waar ik 

enorm veel geleerd heb. En afgelopen jaar heb 

ik op onze eigen dorpsschool De Bergpadschool 

ook weer een leerzame en succesvolle stage 

gehad in groep 1/2.  kinderen van de basisschool 

begeleid in kleine groepjes en ben ik vanaf 

november werkzaam als studiebegeleider bij het 

MBO geweest. 

Kortom: Ik zit niet graag stil, maar als ik stil kom 

te vallen kijk ik naar wat er nog mogelijk is om het 

mooier te maken. 

Ik kijk er naar uit om na de zomervakantie aan de 

slag te gaan op deze fijne school.

Groeten Willy Dekker-Provoost 

Even voorstellen 
nieuwe juf



Vrijdag 16  juli j.l. hebben we het 40-jarig jubile-

um gevierd en ook het eindfeest van dit school-

jaar.

Het was een geweldig 

groot feest. Alle kinderen 

hebben enorm genoten. 

Maar ook de juffen en 

meesters en vooral juf 

Ineke. ’s Morgens werd 

ze thuis opgehaald door groep 

3 en mocht ze  in een prachtige 

Cadillac meerijden naar school. 

Onderweg stonden alle kinderen 

langs de route en begeleiden 

haar naar de school.

Op school ging juf Ineke alle groepen langs en 

daar werd ze getrakteerd op liedjes, verhaaltjes, 

sketches, quizzen etc. De kinderen hadden van 

alles ingestudeerd. Ook werd ze overladen met 

mooie cadeaus.

Voor de kinderen was er een leuk programma, de 

kinderen van de groepen 1 t/m 4 gingen naar de 

speeltuin en de voor de groepen 5 t/m 8 was er 

een stormbaan.

Van juf Ineke kregen ze een lekkere traktatie, 

limonade en een wafel die ze zelf mochten 

versieren.

Tijdens de lunch was er voor iedereen een bakje 

frites met een snack en als toetje was er een 

lekker ijsje. Al met al een fantastische dag om op 

terug te kijken en een mooie afsluiting van een 

toch wel bewogen schooljaar in deze Coronatijd.

 

De foto’s van het eindfeest en jubileum zijn 

gemaakt door Gwendolyn Pieters.

Hartelijk dank Gwendolyn voor de mooie foto’s!

Eindfeest en viering 
jubileum juf Ineke



Volgend schooljaar gaan we weer terug naar 

de oude schooltijden. Het continurooster, op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 

08.30-14.30 uur en op woensdag van 08.30-12.30 

uur. Wij zoeken nog steeds ouders/verzorgers die 

willen helpen met de spelbegeleiding.

Fijn dat enkele ouders zich al hebben opgegeven, 

maar dit is nog niet voldoende. Wie kan er 1 of 

meerdere malen per week komen helpen? Graag 

een mail sturen naar n.vandevelde@onzewijs.nl

Ook voor andere activiteiten zoeken wij weer 

ouderhulp, o.a. bij lezen en knutselen. U krijgt 

via de parro daar nog nader bericht over van de 

groepsleerkracht.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp.

Ouderhulp gevraagd



Wat zijn de laatste weken zo voor de zomerva-

kantie voorbij gevlogen! We vieren de zomerva-

kantie op de BSO met het thema: ‘tijdreizen’. 

In de eerste week van de vakantie gaan we back 

to the 80’s/90’s met als weekthema: Disco. In 

de tweede week zullen we gaan werken over de 

Romeinen, Grieken en de Olympische spelen. In 

week drie reizen we ver de toekomst in. In week 

vier beleven we het stenen tijdperk, in week vijf 

gaan we back to the 60’s/70’s met als weekthe-

ma: Flowerpower en in de laatste week, week zes, 

reizen we terug naar de Middeleeuwen. Er is voor 

ieder wat wils. En tijd om te relaxen? Ook dat is er 

zeker. We gaan er samen wat moois van maken!

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



De afgelopen weken hebben de kinderen al spe-

lenderwijs het thema: ‘Oef, wat warm!’ mogen 

ontdekken. Zo hebben de kinderen hun eigen 

schaduw laten dansen en hebben ze gekeken naar 

wat er naar de bodem zinkt en wat er blijft drijven. 

Ook hebben we ijsklontjes gemaakt. Wat voelen 

ze koud als ze uit de vriezer komen, brr! Maar 

wat gebeurd er nu? Ze worden langzaam kleiner. 

Ze smelten! We hebben  het schooljaar op een 

leuke manier afgesloten met de kinderen. Iedere 

dag hebben we diverse leuke activiteiten gedaan 

met de peuters. Zo is er een peuterdisco met een 

bellenblaasmachine en gaan we lekker met water 

spatten!

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

Team Parelvangers wenst iedereen

een hele fijne zomervakantie toe! 

Nieuws van 
de Peutergroep



AGENDA 
JULI 2021

26 juli t/m 3 september 2021
Zomervakantie

Zondag 25 juli
Juf Miranda jarig

Donderdag 12 augustus
Juf Nelly jarig

Dinsdag 31 augustus
Juf Ineke jarig

Vrijdag 3 september
Studiedag team

Maandag 6 september
Juf Karin van Gils jarig

Vrijdag 10 september
Juf Connie jarig

Maandag 20 t/m donderdag                
30 september
Informatieavonden/middagen



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 

bekend. Deze komen in de schoolgids en op de 

website te staan.

U kunt deze datums eventueel nu al in uw agen-

da zetten: 

Woensdag 6 oktober 2021

Woensdag 13 oktober 2021

Vrijdag 24 december 2021

Vrijdag 21 januari 2022

Woensdag 23 maart 2022

Woensdag 25 mei 2022

Dinsdag 7 juni 2022

Vrijdag 22 juli 2022


