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SCHOOLJAAR 2019 /2020 

Een normale opstart 

Eindig als… een jaar apart 

De scholen lange tijd dicht 

Thuisonderwijs plicht 

Vloggen ,meet en videogesprek 

We gingen goed , niets was te gek 

Coronacrisis, een nieuw beleid 

Een herinnering voor nu en altijd 

Een nieuw normaal 

Een andere “taal” 

Samen , niet alleen 

Kinderen ,ouders, leerkrachten 

We hebben de handen ineen 

CM juni2020 
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Zomervakantie 

Na een heel bijzonder en enerverend schooljaar begint de zomervakantie op maandag 13 juli. 
We hopen dat iedereen kan gaan genieten van mooi weer in eigen land, of misschien in het 
buitenland. 
We zien de kinderen graag op maandag 24 augustus weer gezond en wel terug op school. 
  

We wensen jullie allen een hele goede, fijne en gezonde zomervakantie!!! 

 
Organisatie volgend schooljaar 
Inmiddels heeft u een brief ontvangen via Parro over de organisatie en schooltijden van volgend 

schooljaar.  We gaan voorlopig terug naar de oude schooltijden. Dit is nu weer mogelijk na de Corona 

Crisis. De richtlijnen zijn inmiddels iets versoepeld. 

De MR wil echter in het najaar een enquête houden onder alle ouders/verzorgers om te peilen welke 

schooltijden de voorkeur hebben. U krijgt daar medio september nader bericht over. 

 

Spelbegeleiders gevraagd 
I.v.m. het continuerooster na de zomervakantie zoeken we ouder(s), verzorger(s) of andere 

familieleden, vrijwilligers die ons willen helpen als spelbegeleider in de spelpauzes na de lunch. 

U krijgt daarvoor een kleine vrijwilligersvergoeding á € 6,00 per keer. Heeft u interesse, neem dan 

contact op met juf Nelly via de mail. U kunt zelf aangeven hoeveel keer per week mogelijk is. We 

zoeken zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouw spelbegeleiders. 

 

Tijdelijke huisvesting 
Zoals het er nu naar uitziet, gaat de tijdelijke huisvesting naarde Dongestraat door. Het is de 

bedoeling dat we in de Kerstvakantie gaan verhuizen. Dit betekent dat de groepen 1 t/m 4 de eerste 

maanden van het nieuwe schooljaar nog gehuisvest zijn in  de van Visvlietstraat, maar dat we vanaf 

januari met zijn allen in de locatie aan de Dongestraat zitten. 

Er worden daarvoor al diverse maatregelen uitgevoerd. Momenteel zijn we aan het kijken welke 

aanpassingen er voordien nog moeten gebeuren.  

Na de zomervakantie zullen we u daar verder over informeren. 

 

Nieuwbouw 
De stand van zaken m.b.t. de nieuwbouw is als volgt. Er is een nieuwe aanbesteding lopende en de 

komende periode zal er een keuze gemaakt worden uit de aanbieders wie de gelukkige is  en ons 

gebouw verder mag uitwerken. Dit wordt heel spannend en we hopen uiteindelijk een mooi ontwerp 

te kunnen laten zien volgend schooljaar. 

 

Bedankt 
We willen bij deze alle ouders, verzorgers die ons op wat voor manier ook hebben geholpen 

afgelopen schooljaar hartelijk bedanken voor de hulp. We hopen op velen van u weer een beroep te 

mogen doen volgend schooljaar. 

 

Schoolgids 
Momenteel wordt er weer hard gewerkt aan de opmaak van de schoolgids.  Deze wordt in de eerste 

week na de zomervakantie uitgereikt. Hierin staan dan ook alle studiedagen vermeld.  



Nieuwe leerkrachten groep 4b en groep 6a 

Mijn naam is Miranda van Keulen en vanaf volgend schooljaar werk ik in groep 4B samen  
met Juf Evelien. Op maandag, dinsdag en de helft van de woensdagen. 
Voor mij is de school niet onbekend, want mijn beide zoons hebben op de Burcht-Rietheim 
gezeten.  
Ik vind het daarom ook erg leuk dat ik hier nu als leerkracht mag gaan werken, terwijl ik eerst 
als moeder op school rond liep. 
Ik woon samen met mijn man en twee zoons van 13 en 16 in Ritthem en ben vanaf 1997 
werkzaam in het basisonderwijs. Ruim 20 jaar heb ik het mooie Zeeuws Vlaanderen gewerkt, 
voornamelijk in de groepen 3 t/m 8 en in 2018 heb ik de overstap gemaakt naar Onze Wijs.  
De afgelopen twee jaar heb ik op Het Kompas in Oost-Souburg gewerkt in groep 1. 
En nu de overstap naar de Burcht Rietheim!  
Ik heb er veel zin in en hoop jullie na de zomervakantie in goede gezondheid te zien. 
Eerst genieten van een welverdiende vakantie!                                 
 
Groeten Miranda van Keulen 

 

 

 
Hallo allemaal, 
Ik ben Elseline Joppe, 28 jaar en (nog even) woonachtig in Spijkenisse.  
De afgelopen zes jaar heb ik hier met plezier als leerkracht gewerkt.  
Na de zomervakantie kom ik in Zeeland wonen en zal op De Burcht-Rietheim gaan  
werken in groep 6A. Ik kijk er naar uit en heb er zin in om hier te starten! 
 

Groetjes, juf Elseline. 

 

 

 

Hond Buddy 

Sinds juni is juf Jolanda Goedbloed de trotse eigenaar van het hondje Buddy. 

Buddy heeft al enkele keren kennis gemaakt met de kinderen in de bovenbouw.  

Het is een echte knuffelbeer. Na de zomervakantie is hij aanwezig op de dagen dat  

juf  Jolanda werkt. 

In het nieuwe schooljaar gaan we met elkaar kijken hoe we Buddy in kunnen zetten voor de 

kinderen. U ontvangt hierover nog nadere informatie. 

Buddy is ook een labradoodle. 

Hier alvast een mooie foto van Buddy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolkamp groep 8 

Het schoolkamp gaat door, maar wel anders: ‘Toch nog een leuk afscheid’ 

VIDEOOOST-SOUBURG - Manoah de Jong (11) uit Oost-Souburg was even bang dat ze haar 
basisschooltijd moest afsluiten zonder schoolkamp. Ze had er zó naar uitgekeken, maar het 
coronavirus gooide roet in het eten. Haar juf en meester draaiden toch een driedaagse programma in 
elkaar. Een geïmproviseerde versie, dat wel, want samen overnachten in een scoutinggebouw is er 
dit jaar niet bij. Dat maakt Manoah niks uit. ,,We hebben acht jaar samen in de klas gezeten. Ik ben 
blij dat we nu toch een leuk afscheid hebben.” 
De dertig groep 8-leerlingen van basisschool De Burcht-Rietheim in Oost-Souburg hadden afgelopen 
week de grootste lol samen. Voor het eerst sinds lange tijd waren ze weer een groep. Én ze mochten 
meteen op ‘schoolkamp’. Donderdagmiddag renden de kinderen met laserpistolen achter elkaar aan 
op een terrein bij Aagtekerke. Sommigen nog in zwembroek of bikini, want even daarvoor gleden ze 
over een groot zeil dat omgetoverd was tot een waterglijbaan. Manoah was moe, gaf ze toe, want de 
avond ervoor duurde de bonte avond tot elf uur. Giechelend: ,,Zo laat ga ik normaal nooit naar bed.” 
Slaapgebrek hoort er bij 

Juf Jolanda Goedbloed had haar doel bereikt. ,,We wilden het traditionele schoolkamp zo veel 
mogelijk nabootsen. We gaan expres tot laat door, want slaapgebrek hoort natuurlijk ook bij een 
kamp. Op de bonte avond houden we altijd een verkleedpartij: de jongens gaan verkleed als meisjes 
en de meisjes gaan verkleed als jongens.” De barbecue, kampvuur en een nachtspel horen ook op het 
programma. De laatste ochtend werden spelletjes gespeeld op het strand. Kéano Melaard (12) uit 
Oost-Souburg vond de waterspelletjes bij Wolphaartsdijk het allerleukst. Hij heeft dikke lol gehad. 
,,We gingen met z’n allen een jongen uit de klas in het water jonassen.” Kéano vond het niet erg dat 
hij thuis moest slapen. ,,Als we met z’n allen zouden slapen, zou er ’s nachts veel herrie zijn.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen accommodatiekosten, dus leukere activiteiten 

Door het coronavirus moesten Goedbloed en haar collega Raymond Schoonen goed nadenken wat 
wel en niet mogelijk was. ,,De kinderen moesten apart door hun ouders gebracht en gehaald worden. 
Normaal gesproken zouden we carpoolen, maar dat kon nu niet”, zegt Goedbloed. ,,En de 
activiteiten moesten in de buitenlucht plaatsvinden. Op de bonte avond kwamen alle juffen en 
meesters van de school langs. Nu hebben we ze in twee groepen verdeeld, zodat ze afstand konden 
houden. Het heeft me heel wat nachtjes gekost om het allemaal te regelen.” Goedbloed merkte dat 
haar leerlingen erg bezorgd waren of ze toch nog een kamp zouden meemaken. ,,Ze maakten zich erg 
druk over wat wel en niet zou doorgaan. Maar ze hebben ook een voordeeltje.  

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pzc.nl%2Fzeeuws-nieuws%2Fhet-schoolkamp-gaat-door-maar-wel-anders-toch-nog-een-leuk-afscheid%7Eae2553f1%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pzc.nl%2Fzeeuws-nieuws%2Fhet-schoolkamp-gaat-door-maar-wel-anders-toch-nog-een-leuk-afscheid%7Eae2553f1%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dsocialsharing_web


We hebben geen accommodatiekosten, dus we konden leukere activiteiten organiseren, zoals het 
kanoën en het lasergamen.” 

Slapen in een blokhut 

Ook op andere Zeeuwse basisscholen worden alternatieve ‘schoolkampen’ georganiseerd. De 
leerlingen van basisschool De Regenboog in Nieuwdorp overnachten een nachtje in blokhutten op 
een camping. Het was de bedoeling dat het kamp meerdere nachten zou duren. ,,Achteraf gezien 
had het gekund, maar we moesten knopen doorhakken. We konden niet tot het laatste nippertje 
wachten”, zegt schooldirecteur Pieter Goudappel. ,,De kinderen hebben hiermee toch een blijvende 
herinnering. Zomaar afscheid nemen van groep 8, dat kan natuurlijk niet.” De leerlingen van de 
Zevensprong in Krabbendijke slapen een nachtje in een schuur op een boerderij. Goudappel: ,,Ze 
wilden eigenlijk in het schoolgebouw slapen, maar daar gaf de gemeente geen toestemming voor.” 

De leerlingen van basisschool De Torenberg in Zaamslag mogen wél een nachtje in het schoolgebouw 
slapen. ,,Dat vinden ze heel speciaal, omdat dat nog nooit gebeurd is”, weet directrice Kim Du Puy. 
,,De kinderen zouden aanvankelijk meerdere nachten in een scoutinggebouw in Hulst overnachten, 
maar dat kon niet doorgaan. Met het slapen in de school kunnen we hoe dan ook zorgen dat de 
kinderen een afscheid hebben. Ze leven jaren naar het schoolkamp toe. We willen dat ze terug 
kunnen kijken op iets moois.”     Cornelleke Blok 15 jun. 2020 
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/het-schoolkamp-gaat-door-maar-wel-anders-toch-nog-een-leuk-
afscheid~ae2553f1/ 

TV- Show Lang Leve de Muziek show  

Basisschool uit Oost-Souburg doet mee aan tv-show Lang Leve de Muziek Show 

HILVERSUM - Groep 7 van basisschool De Burcht-Rietheim uit Oost-Souburg mag meedoen met Lang 
Leve de Muziek Show, een muzikaal jeugdprogramma van AVROTROS. 

Bas Bareman 02-07-20, 18:09 
 

De klas werd geselecteerd uit 64 basisschoolklassen en zal Zeeland vertegenwoordigen. In zeven 

afleveringen strijden de klassen om de titel Muzikaalste Klas van Nederland. Daarbij spelen ze 

quizzen en spellen. Alle klassen mogen optreden op het Kerst Muziekgala 2020, waarbij ook koningin 

Máxima aanwezig is. De tv-show is vanaf 31 oktober te zien op NPO Zapp. 

 

Hierbij een link naar het filmpje van het fantastische optreden in Lang leve de muziekshow 

van groep 7!!! Het filmpje staat verborgen op mijn YouTube kanaal en is alleen te bekijken 

met deze link. https://youtu.be/yhFHvm5PfQw 

 

 

 

 

Kledinginzameling bag2school – 10 JUNI   
De opbrengst van de kledinginzameling voor Bag2School 
is geworden: 424 kg. 
Het geld wordt gebruikt voor de activiteiten die de leerlingenraad  
verzorgt. 
 
 

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/het-schoolkamp-gaat-door-maar-wel-anders-toch-nog-een-leuk-afscheid~ae2553f1/
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/het-schoolkamp-gaat-door-maar-wel-anders-toch-nog-een-leuk-afscheid~ae2553f1/
https://youtu.be/yhFHvm5PfQw


 
 
 
 

Nieuws van de BSO 
Op de BSO zijn we druk met de voorbereidingen van de zomervakantie. Vanwege de  coronatijd zal 
deze een andere invulling  hebben dan we gewend zijn, maar zal de vakantie BSO net zo leuk zijn als 
voorgaande jaren. 
 
Ons thema voor zomervakantie is : ‘Een reis rond de wereld in 6 weken’.  We reizen onder meer door 
Europa, Australie, Noord – Amerika, Afrika, Azie, en  Zuid-Amerika.  
We gaan op excursie om te zien welke dieren er in Afrika  wonen , hoe de Maori’s  leven  in Australië 
en getatoeëerd zijn, wie speelt er nou eigenlijk  in het Braziliaanse  voetbalelftal? We gaan het 
allemaal ontdekken d.m.v activiteiten en spelletjes. En wordt het te warm, dan koelen we af met een 
watergevecht.. Wij hebben er zin in! 
Na de zomervakantie openen wij een tweede BSO groep op de locatie in de van Visvlietstraat. We 
starten de groep met de kinderen die nu 7 jaar of ouder zijn. Op deze manier kunnen wij inspelen op 
de behoefte van deze specifieke doelgroep en kunnen we leeftijdsgerichte activiteiten aanbieden. De 
groep zal op maandag , dinsdag, en donderdag,  na schooltijd,  van het technieklokaal gebruik maken.  
Wilt u hier meer informatie over of wilt u eens ( vrijblijvend) komen kijken? 
U bent van harte welkom! 
 

Nieuws van de PG 
Een aantal kinderen wordt in de vakantie 4 jaar en gaan naar school. Daar wensen we hen veel 
plezier en we zullen elkaar vast nog wel zien. 
De laatste week voor de zomervakantie namen wij afscheid van juf Els. Zij deed haar werk, jarenlang 
met tomeloze energie en heel enthousiast. Ook haar muzikale begeleiding met de accordeon is 
onvervangbaar. Wij zullen haar missen en we hopen dat zij gaat genieten van haar welverdiende 
pensioen in goede gezondheid. 
 
 
 
 
 
 
 

Groeten van het team Parelvangers 
 

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

www.kinderopvangwalcheren.nl         

 

 

mailto:parelvangers@skow.nl
http://www.kinderopvangwalcheren.nl/
https://www.facebook.com/KinderopvangWalcheren
https://twitter.com/KOWtweets


 

MEDIATHEEK 
 

Op school hebben we twee mediatheken.  
Vanuit deze mediatheken worden er boeken uitgeleend aan uw kind(eren) om te lezen in de 
klas.   
Ze mogen in de mediatheek ook boeken lenen, die ze mee mogen nemen om thuis te lezen. 
 
Als u als ouder ook boeken wilt lenen voor uw kind om thuis te lezen dan kunt u na 
schooltijd in de mediatheek komen, doch slechts op aanvraag.  
 
In een mailtje naar fontijnjoas@gmail.com kunt u aangeven wanneer u boeken wilt komen 
lenen na schooltijd. 
 
 

 
Met vriendelijke groet,    

Joas Fontijn 

 

 

 

 

 

 

 

VERJAARDAGEN IN JULI EN AUGUSTUS 

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 juli en augustus 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!  
 
 
 
 
 

mailto:fontijnjoas@gmail.com


AGENDA JULI-AUG 2020 
Zo 19-07 
 
 

Zo 26-07 
 
 

Zo 02-08 

 
Z0 09-08 

 
Zo 16-08 
 

Zo 23-08 
 

 

Ma 20-07 

 
Zomervakantie 
t/m 21 augustus 

Ma 27-07 

 
 

Ma 03-08 

 
 

Ma 10-08 
 

 

Ma 17-08 

 
Ma 24-08 
 
EERSTE SCHOOLDAG 
 

Di 21-07 

 
 
 

Di 28-07 

 
Di 04-08 

 
 

Di 11-08 
 

 

Di 18-08 
 

Di 25-08 
 
 

Wo 22-07 

 
Wo 29-07 
 
  

 
 

Wo 05-08 

 
Wo 12-08 

 

Juf Nelly jarig 

Wo 19-08 

 
 

Wo 26-08 
 

Do 23-07 
 

Do 30-07 

 
 

Do 06-08 
 
 

Do 13-08 
 

Do 20-08 

 
Do 27-08 

 

Vrij 24-07 

 
Vrij 31-07 

 
 

Vrij 07-08 
 
 

Vrij 14-08 
 

 

Vrij 21-08 

 

 

Vrij 28-08 

 

Zat 25-07 

Juf Miranda jarig 
Zat 01-08 Zat 08-08 

 

 

Zat 15-08 

 

 

Zat 22-08 

 
Zat 29-08 

 
 

 Op 11 juli is meester Francois jarig en op maandag 31 augustus juf Ineke! 

 

NIEUWSBRIEVEN  

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

Zie ook onze Facebook pagina: Cbs De Burcht-Rietheim 

Nog niet alle studiedagen zijn bekend, maar de eerste studiedag is op vrijdag 21 

augustus voor de leerkrachten de laatste dag van de zomervakantie. 

De volgende studiedag is op vrijdag 25 september.  

Dan zijn alle kinderen vrij. 

 

 

De studiedagen worden bekend gemaakt in de schoolgids die in de eerste 

schoolweek wordt uitgereikt. 

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 
Vrijdag 25 september Studiedag  Alle kinderen vrij 

  

 
Studiedagen schooljaar 2020 - 2021 

Vrijdag 25 september Studiedag  Alle kinderen vrij 

Maandag 2 november Studiedag Alle kinderen vrij 

 Studiedag Alle kinderen vrij 

 Studiedag Alle kinderen  vrij 

 Studiedag Alle kinderen vrij 

 
VAKANTIEROOSTER 2020-2021  
 

Herfstvakantie Maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober 2020 

Kerstvakantie Maandag 21 december tot en met vrijdag 1 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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


