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Parels van de Parelburcht 

  Schooljaar 2019-2020 nr. 10  (mei 2020) 

 
Groep 1 t/m 4   Van Visvlietstraat 7 - 4388 CT  Oost-Souburg - 0118 – 46 17 20 

  Groep 5 t/m 8 Dongestraat 109 – 4388 VL  Oost-Souburg – 0118 – 21 76 22 
Email: burcht-rietheim@onzewijs.nl 

Zie ook de website:  www.burchtrietheim.onzewijs.nl 

 
 

Allerlei woorden 
 

Als je boos bent maak je ruzie. 
Wil je stampen op de grond. 

Hele boze nare woorden 
komen zomaar uit je mond. 

 
Als je blij bent, wil je dansen. 

Wil je dansen in het rond. 
Lieve woorden rollen zomaar 

als een liedje uit je mond. 
 

Als je bang bent of verdrietig, 
Nou dan zeg je niet zoveel. 

Want de woorden blijven steken. 
Blijven steken in je keel. 

 
Er zijn woorden die je fluistert. 
Of je schreeuwt ze lekker luid. 

Woorden die je niet wilt zeggen. 
Maar toch komen ze eruit. 

 
Er zijn honderdduizend woorden 

Want voor alles is een woord. 
Dat is fijn, want anders had je 
dit gedichtje nooit gehoord. 

 
 

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


School vanaf 8 juni 
Donderdag hebben we officieel het protocol ontvangen m.b.t. de invulling van het basisonderwijs 
vanaf 8 juni a.s.  Het is een vervolgversie op het protocol voor de gedeeltelijke openstelling en bevat 
enkele kleine wijzigingen.  
In ieder geval is definitief dat alle kinderen 5 dagen per week naar school komen vanaf 8 juni. 
Vanmorgen hebben de directeuren en de bestuurder van Onze Wijs het protocol met elkaar 
besproken en Onze Wijs breed enkele afspraken gemaakt. 
Dit protocol heeft net als de vorige versie consequenties voor de organisatie op school. We gaan dit 
op korte termijn bespreken met het team, de MR en de kinderopvang. 
Daarna informeren we u als ouder(s), verzorger(s). We proberen u uiterlijk woensdag a.s. op de 
hoogte te brengen. Het is helaas kort dag, maar omdat het protocol niet eerder bekend gemaakt is 
en we nu het Pinksterweekend voor de boeg hebben is het lastig om eerder met betrokken partijen 
rond de tafel te gaan. 
 

Zieke leerling groep 8 
Hierbij laten wij u weten dat één van onze leerlingen uit groep 8,  Quinten Schuurman ernstig ziek is. 
Quinten ligt momenteel in het Sophia ziekenhuis te Rotterdam. Begin vorige week werd bekend dat 
Quinten een kwaadaardige vorm van botkanker heeft. Namelijk Ewing-sarcoom. Dit was een enorm 
verdrietig en heftig bericht. Zeker voor de ouders en Quinten zelf, maar ook voor de kinderen en 
leerkrachten van groep 8. Juist in deze bijzondere tijd waar het nu al anders dan anders is voor 
iedereen komt dit er nog eens bovenop. Quinten zal voorlopig nog wel een lange tijd in het 
ziekenhuis verblijven. Hij heeft een eerste chemotherapie gehad en er volgen er nog meer.  
We wensen Quinten en zijn ouders heel veel sterkte en van harte beterschap.  
We leven erg met hun mee en zijn in gedachten bij hun. 
De ouders van Quinten kunnen gelukkig alle dagen bij hun zoon zijn om hem te ondersteunen.  
Ze verblijven ook in Rotterdam in het Ronald McDonald huis. 
De buren van de familie hebben een doneeractie gestart. Zie onderstaande link met informatie. 
 

https://www.doneeractie.nl/upload/43857/875757bf-e977-4d16-aca8-9d809976d659.jpg 
 

Verder willen we ook het adres vermelden. Quinten vindt het erg leuk om een kaartje of een ander 
berichtje te ontvangen. Dat geeft hem extra steun bij dit zware proces. 
Het adres is:   

Sophia Kinderziekenhuis 
Sk2347 

Quinten Schuurman 
Postbus 2040 

3000 CA Rotterdam 
 
 

Groep 8 
Het is voor ons allemaal wennen in deze Corona situatie, veel zaken die we anders normaal vonden 

moeten nu anders of kunnen helemaal niet. Dat is soms even slikken. Zo ook voor groep 8, het 

schoolkamp wat zo bijzonder is als afsluiting van de basisschoolperiode kan helaas niet doorgaan op 

de manier zoals we het gewend zijn. Er worden wel 3 hele leuke dagen georganiseerd waar de 

kinderen als groep ook veel plezier aan zullen beleven. Het overnachten in een kamp zit er echter 

niet in. Het protocol laat dit niet toe en we willen  geen risico’s lopen. 

De musical zal waarschijnlijk wel doorgaan. We hebben een optie bij het Arsenaaltheater en dit is 

groot genoeg om 1,5 m. te handhaven qua zitplaatsen. Er mogen niet meer dan 100 mensen 

aanwezig zijn. De leerkrachten zijn aan het kijken of er meerdere voorstellingen kunnen worden 

gegeven. De musical is verzet naar donderdag 9 juli. Meer informatie hierover volgt nog. 

https://www.doneeractie.nl/upload/43857/875757bf-e977-4d16-aca8-9d809976d659.jpg


 
Formatie schooljaar 2020-2021 
Voor volgend schooljaar is de formatie rond. Helaas gaan er 2 collega’s afscheid van ons nemen.  

Meester Guy en juf Ingrid, zij gaan beide elders werken. We vinden dit heel jammer, maar begrijpen 

ook dat ze een nieuwe uitdaging willen. Dit betekent ook dat Tibbe volgend schooljaar niet meer bij 

ons zal zijn. We zullen hem dan ook erg missen in onze school. 

Twee collega’s zijn er zwanger, juf Jolanda de Looff en juf Sharona Zorgvliet.  

Zij zijn beide met zwangerschapsverlof vanaf de zomervakantie.  

Juf Connie heeft nog zwangerschapsverlof tot de zomervakantie en gaat met het nieuwe schooljaar 

weer aan de slag. 

 

Gelukkig hebben we een aantal nieuwe enthousiaste collega’s kunnen vinden die de openstaande 

vacatures invullen. We heten hen van harte welkom in ons team. 

Dit zijn Annefleur Vogelaar, Miranda van Keulen, Elseline Joppe en Kim Zuidevelt.  

Zij zullen zich zeker voor de zomervakantie nog nader voorstellen in de nieuwsbrief. 

We hopen ook dat de kinderen nog met hen kunnen kennismaken dit schooljaar. 

 

Volgend schooljaar starten we met 11 groepen. 

De formatie ziet er als volgt uit: 

 

Groep 1C              Juf Kim (zij vervangt juf Jolanda de L.) en Juf Leanne  

Groep 1/2 A   Juf Hettie en juf Karin van G. 

Groep 1/2 B  Juf Marjan en juf Corina 

Groep 3   Juf Desiree en juf Ineke 

Groep 4A  Juf Claire en juf Desiree 

Groep 4B  Juf Miranda en juf Evelien van S. 

Groep 5   Meester Lennart 

Groep 6A  Juf Elseline en meester Francois 

Groep 6B  Meester Francois en juf Michelle 

Groep 7   Juf Annefleur en meester Francois 

Groep 8   Juf Connie en juf Jolanda G. 

 

Interne begeleiders: Meester Werner en juf Petra. 

Onderwijsassistenten: Juf Mariska, juf Karin W. en juf Esther.  

Klassenassistente: Juf Sharona 

Directie; Juf Karin van G. (waarnemend) en juf Nelly. 

Vaste vervangsters blijven juf Evelien Haverhoek en juf Els Viergever, ook meester Raymon zullen we 

waarschijnlijk nog terugzien als vervanger. 

 

Juf Mariska is nog steeds ziek. Ze is wel volop aan het revalideren. We weten nog niet of ze gelijk na 

de zomervakantie kan starten. Momenteel wordt ze vervangen door juf Annemieke en misschien 

gaat dat dan wat langer door. We wensen juf Mariska van harte beterschap en heel veel succes met 

het revalidatietraject! 

 

 

 

 



Afscheid meester Guy en Tibbe 
Beste kinderen, ouders/verzorgers,  
 
Bij deze wil ik jullie laten weten dat ik, en ook Tibbe, vanaf komend schooljaar niet meer werkzaam 
zullen zijn op de Burcht Rietheim. Voor het komende schooljaar heb ik een nieuwe baan 
geaccepteerd op de basisschool in Serooskerke (Walcheren). Ik zal straks dan ook afscheid van jullie 
moeten nemen.  
 
Na 10 jaar met veel plezier en enthousiasme te hebben gewerkt op de Burcht Rietheim voelde ik dat 
het tijd was voor iets nieuws. Een nieuwe omgeving en een nieuwe setting. Ik wil jullie heel erg 
bedanken voor alle jaren die we samen hebben doorgebracht en alle prachtige ervaringen die jullie 
mij hebben geschonken. Ik heb heel veel geleerd en heb ontzettend genoten van het contact dat ik 
met jullie heb gehad.   
 
In mijn ogen zijn jullie allemaal toppers en voor mij zijn jullie de reden om door te gaan als meester 
en professional in het onderwijs.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Guy Midavaine 

 

 

Afscheid juf Ingrid 
Een einde van een tijdperk Burcht-Rietheim is voor mij aangebroken...  
Een bijzondere, leerzame, soms zware, maar vooral een leuke periode op ‘onze’ school, ga ik 
afsluiten om volgend schooljaar te mogen starten op een andere school, namelijk het Acaciahof in 
Middelburg.  
 
Als 4-jarig meisje heb ik voor het eerst kennis gemaakt met de Burcht. Acht leuke jaren volgden, 
waarbij de juffen en meesters van toen, later mijn collega’s werden.  
In mijn pabo-tijd ging ik stage lopen op de Burcht-Rietheim en een paar jaar later mocht ik echt als juf 
gaan werken op deze leuke school. Na 2 jaar losse dagen te hebben vervangen in verschillende 
groepen, ging ik aan de slag in groep 6/7/8 in Ritthem. Een enorme uitdaging om 3 groepen les te 
geven, maar heel gezellig was het wel op dat kleine, gemoedelijke dorpsschooltje. Leuke 
herinneringen houd ik daaraan over; het zelfstandig werken, kleine groepen instructie geven, de 
vieringen en vooral de kampen met de hele school of met de bovenbouw op prehistorisch kamp.  
Na een aantal jaren de combinatiegroep in Ritthem te hebben gedraaid, ben ik naar de locatie in 
Souburg gegaan om daar aan de slag te gaan in een enkele groep. Voor groep 4, 6 en 7 heb ik 
verschillende jaren juf mogen zijn. Heel leuk om te kunnen werken met verschillende werkvormen en 
de invoering van de snappets en nu de chromebooks.  
 
Time flies, als je zo terugkijkt en dat heeft mij doen besluiten om na 18 jaar juf op de Burcht-Rietheim 
een nieuwe uitdaging aan te gaan op een andere school. Nieuwe plek, nieuwe werkwijze, nieuwe 
collega’s, nieuwe groep en voor mij hernieuwde energie. 
Ik heb echt een hele leuke tijd gehad op de Burcht-Rietheim en wil alle kinderen, collega’s en ouders 
bedanken voor de steun, het plezier en de gezelligheid.  
Tot ziens!! 
 
Met vriendelijke groet,    

Ingrid de Pagter 

 
 



Kledinginzameling bag2school – 10 JUNI 
 
Nog 1x dit jaar wordt er nog een kledinginzameling gedaan. 
Het geld wordt gebruikt voor de activiteiten die de leerlingenraad verzorgt. 
De datum van deze kledinginzameling is gewijzigd naar woensdag 10 juni 2020. 
Zie onderstaande flyer betreffende het inleveren van de zakken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Wat was het fijn om na zo’n lange tijd weer spelende en lachende kinderen op onze locatie te 
zien! 
Uit reacties hoorden we dat de meeste kinderen en ouders weer snel gewend waren.  
Zoals u weet, zijn sinds 11 mei de peutergroepen weer open. De BSO’s sluiten aan op het     
schoolrooster en zijn nu nog gedeeltelijk open t/m 8 juni. 
Vanaf 8 juni aanstaande gaan we weer terug naar de normale situatie, uiteraard rekening 
houdend met de richtlijnen van het RIVM. 
 
Wij hebben er zin in en kijken er naar uit iedereen weer te zien. 
 
Op het ogenblik schijnt de zon lekker, maar dat betekent ook dat de kinderen niet zonder 
bescherming buiten kunnen spelen. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw kind zelf in te 
smeren voordat het naar de peutergroep komt. 

 

Tot 11 mei waren de kinderopvanglocaties en scholen nog gesloten. Toch willen we 
het voorleesplezier in gezinnen blíjven stimuleren, maar dan op afstand. Daarom 

heeft de Bibliotheek de Digitale Voorleestas! geïntroduceerd. Ook nu alle locaties 
weer open zijn blijft deze gewoon online en wordt nog gevuld met nieuwe boekjes. 
Ook de boekjes die er al eerder in zaten, kunnen nog geopend worden. 

 
Om de inhoud van deze ‘tas’ te bekijken klik je op deze link: 

https://www.dezb.nl/bibliotheek/educatie/de-digitale-voorleestas.html 
 
De Digitale Voorleestas is gratis te gebruiken. Wekelijks verschijnen er twee 

nieuwe boeken in de Digitale Voorleestas. Elke keer staat een prentenboek 
centraal met een aantal verwerkingsactiviteiten in de categorieën lezen, praten 

en doen. Denk aan een liedje, spelletje, app of knutsel die past bij het 
prentenboek. De voorleesfilmpjes prikkelen de zintuigen en nemen het kind mee 
in een bijzonder verhaal. Deze eerste tas is gevuld met de boeken ‘Rupsje 

Nooitgenoeg’ en ‘Wij gaan op berenjacht’. Neem vooral even een kijkje, het is 
echt heel leuk!  
Goed om te weten: de prentenboeken zijn gratis beschikbaar maar soms achter 
een inlog. Het kind dient in dat geval wel (gratis) lid te zijn van de Bibliotheek 
om te kunnen inloggen.  
 
 

Groeten van de Parelvanger-juffen. 
 

 
 
  
Met vriendelijke groeten, team Parelvangers.  
Parelvangers PG-BSO 
Peutergroep  
T  06-14435223 
E  parelvangers@skow.nl 

www.kinderopvangwalcheren.nl         

 

https://www.dezb.nl/bibliotheek/educatie/de-digitale-voorleestas.html
mailto:parelvangers@skow.nl
http://www.kinderopvangwalcheren.nl/
https://www.facebook.com/KinderopvangWalcheren
https://twitter.com/KOWtweets


 

OP DIT MOMENT GEEN NASCHOOLSE ACTIVITEIT EN IS DE MEDIATHEEK 
GESLOTEN TOTDAT DE SCHOOL WEER NORMAAL OPEN GAAT.  DIT IN 
VERBAND MET DE RICHTLIJNEN VAN HET RIVM. 

 

 

 

 

VERJAARDAGEN IN JUNI 

In verband met de nieuwe privacywetgeving zullen wij niet meer de namen van jarige leerlingen 
vermelden in de nieuwsbrief. 

Daarom willen we alle leerlingen die in juni jarig zijn van harte feliciteren met hun verjaardag  en  een 
fijne dag toewensen. 

 
 

NIEUWE LEERLINGEN 
Alle nieuwe leerlingen die weer zijn gestart op onze school 
willen we verwelkomen op onze school. 
 
Een hele fijne schooltijd toegewenst!  
 
 
 
 
 
PINKSTEREN EN STUDIEDAG 

In verband met de 2e Pinksterdag is er op maandag geen school. 
Dinsdag 2 juni is aansluitend voor alle leerkrachten een studiedag. 
Deze dag zijn ook alle kinderen vrij. 
Op deze studiedag gaan we verder met het thema: Vraag het de kinderen  
en gaan we aan de slag met de didactiek van rekenen. 
 

We wensen u allemaal een mooi Pinksterweekend toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGENDA JUNI 2020 
Zo 24-05 
 

Meester Werner 
jarig 
 

Zo 31-05 
 
1e Pinksterdag 

Zo 07-06 

 
Z0 14-06 

 
Zo 21-06 
 
Juf Michelle jarig 

Zo 28-06 
 

Juf Jolanda 
Goedbloed jarig 

Ma 25-05 

Momenteel zijn 
er geen 
inloopspreekure
n op school 
 
 

Ma 01-06 

 
2e Pinksterdag 

Ma 08-06 

 
 

Ma 15-06 
 

 

Ma 22-06 

 
Ma 29-06 
 

Di 26-05 

 
 

Di 02-06 

STUDIEDAG 
ALLE KINDEREN 
VRIJ 

Di 09-06 

 
 

Di 16-06 
 

 

Di 23-06 
 

Di 30-06 

 

Wo 27-05 

 
Wo 03-06 
 
  

 
 

Wo 10-06 

Kledinginzameling 
Bag2School 
 
Teamactiviteit 
Groep 8 

Wo 17-06 

 
Wo 24-06 

 
Wo 01-07 

 

Do 28-05 
 

Do 04-06 

 
 

Do 11-06 
 
Teamactiviteit 
Groep 8 
 

Do 18-06 
 

Do 25-06 

 
Do 02-07 
 

Visitemiddag kleuters 

Vrij 29-05 

 
Vrij 05-06 

 
 

Vrij 12-06 
 
Teamactiviteit 
Groep 8 
 

Vrij 19-06 
 

 

Vrij 26-06 

 

 

Vrij 03-07 

 

Zat 30-05 

Meester Lennart 
jarig 

Zat 06-06 Zat 13-06 
 

 

Zat 20-06 

 

 

Zat 27-06 

 
Zat 04-07 

 
 

Let op:  zondag 31 mei en maandag 1 juni Pinksteren,  2 juni STUDIEDAG 

 

 

NIEUWSBRIEVEN  

De nieuwsbrieven zijn ook altijd na te lezen op: www.burchtrietheim.onzewijs.nl 

Zie ook onze Facebook pagina: Cbs De Burcht-Rietheim 

Ook onze schoolhond Tibbe heeft een eigen facebookpagina. Dit is: schoolhond Tibbe 

Op beide pagina’s is ook regelmatig nieuws te vinden van onze school en natuurlijk van Tibbe. 

 

 

 

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


Onder voorbehoud van wijzigingen                                            

Elke maandag 
8.30 uur inloopspreekuur I-ber en directie van 

Visvlietstraat en Dongestraat 

Elke dinsdag 8.30 uur inloopspreekuur directie van Visvlietstraat 
Elke woensdag 8.30 uur inloopspreekuur IB-er van Visvlietstraat 
Elke donderdag 8.30 uur inloopspreekuur IB-er Dongestraat 
Dinsdag 2 juni Studiedag 

Woensdag 10 juni Kledinginzameling Bag2School 

Woensdag, donderdag, vrijdag 

10, 11 en 12 juni 
Activiteiten groep 8 

Donderdag 2 juli Visitemiddag kleuters 

Woensdag 9 juli onder voorbehoud Musical groep 8 

Vrijdag 10 juli Alle kinderen vanaf 12.30 uur vrij 

 
Studiedagen schooljaar 2019 - 2020 

Woensdag 18 september 2019 Studiedag  Alle kinderen vrij 

Maandag 25 november 2019 Studiedag Alle kinderen vrij 

Woensdag 18 maart 2020 Studiedag Alle kinderen vrij 

Maandag 4 mei 2020 Studiedag Alle kinderen  vrij 

Dinsdag 2 juni 2020 Studiedag Alle kinderen vrij 

 
VAKANTIEROOSTER 2019-2020  
 

Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019  

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020  

Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 

Pasen 10 en 13 april 2020 

Meivakantie 20 april t/m 1 mei 2020  

Bevrijdingsdag 5 mei 2020  

Hemelvaartsdag 21 en 22 mei 2020 

2e Pinksterdag 1 juni 2020  

Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020 

  
Vakantierooster 2020-2021 Het vakantierooster 2020-2021 is bekend:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


