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Parels van de Parelburcht 

  Schooljaar 2020-2021 nr. 5 (DECEMBER 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 

 

 
 
 

 

De Burcht, een rots 
De Burcht-Rietheim, vol trots 

De Dongestraat 
waar 1 t/m 8 weer samengaat 

Na lange tijd 
Eenheid 

onlosmakelijk voor altijd 
De Parelburcht is nu echt geboren 

waar we met kinderen en personeel  
samen horen. 

 
CM 12-2020 

 
 
Kerstvakantie  
Tot en met maandag 4 januari 2021 zijn de kinderen vrij.  

Daarna starten we met les op afstand/online vanaf 5 januari 2021. 

We wensen alle kinderen een fijne Kerstvakantie! 

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


Sinterklaasfeest 
Het was een bijzondere Sinterklaasviering dit jaar. Toch was het feest op school zeer geslaagd. De 
Sint was op school blijven slapen in de locatie aan de van Visvlietstraat. ‘s Morgens vroeg waren er al 
2 Pieten in de school om samen met de kinderen te zoeken waar Sinterklaas toch was. Uiteindelijk 
werd hij gevonden in een bed op het podium. Alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 gingen op visite 
bij de Sint en hielpen hem met aankleden en tanden poetsen. Het was een gezellige boel. Ook 
mochten alle kinderen een cadeautje uitzoeken in de schatkamer van Sinterklaas. Dit was helemaal 
geweldig! Sinterklaas heeft ook nog een bezoekje gebracht aan de groepen 5 t/m 8 in de 
Dongestraat. Ook daar gingen alle groepen even bij hem langs in de centrale hal. Via Parro zijn er 
veel foto’s gedeeld van dit leuke feest. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerstviering 
Gelukkig hadden wij ons Kerstfeest i.v.m. de verhuizing al gepland op dinsdag. We moesten dus geen 
programma’s omgooien. De Kerstviering was dit jaar  heel knus i.v.m. Corona. Het Kerstfeest werd in 
2 groepen bij elkaar gevierd. Er werden verhalen, gedichten en dansjes met elkaar gedeeld. Alle 
kinderen hadden hun mooiste kleren aan en het was genieten met elkaar. Het Kerstfeest was heel 
eenvoudig en sfeervol. We kunnen terugkijken op een mooie Kerstviering. zie ook de foto’s in Parro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afscheid van Visvlietstraat 
Voorlopig nemen we afscheid van ons gebouw in de van Visvlietstraat. Een gebouw dat er al staat 
van 1959. Al meer dan 60 jaar dus. De kinderen hebben er dinsdag nog op een ludieke manier 
afscheid van genomen. Er mocht op de vloeren en muren getekend worden. Vele lieve woorden 
staan er geschreven. En dinsdagmiddag bij het uitgaan van de school zijn velen zijn door de ramen 
naar buiten gegaan. Voor een aantal collega’s is het ook best een emotioneel afscheid. Ze hebben er 
vele jaren gewerkt en heel veel meegemaakt met mooie herinneringen. Bij het opruimen zijn we ook 
tal van die herinneringen tegen gekomen in de vorm van foto’s etc. Heel wat kinderen hebben hun 
onderwijs genoten in dit gebouw. Gelukkig hebben we er nog mooie foto’s van. Een afscheid met een 
traan, maar ook met een lach. Want binnen 1,5-2 jaar staat er op deze plek een prachtig nieuw 
gebouw waar de kinderen van nu en in de toekomst kunnen spelen en leren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corona 
Helaas is de pandemie van het Covid-19 virus  nog niet voorbij. Maandag 14 december kregen we 
weer strengere richtlijnen, een lockdown. Ook de scholen gingen weer dicht. Dat betekende een 
abrupt einde van school in het kalenderjaar 2020. Vanaf woensdag 16 december is de school 
gesloten, voorlopig tot 17 januari 2021. We hopen dat de kinderen vanaf 18 januari 2021 (of 
misschien wel eerder) weer naar school kunnen komen. Vanaf 5 januari starten we met het 
thuisonderwijs op afstand. U heeft daarover al informatie gehad via de mail.  
 

Noodopvang 
Vanaf 5 januari is er noodopvang voor de kinderen van de ouders met vitale beroepen en voor 
enkele kinderen die hiervoor in aanmerking komen.. Deze  opvang is enkel tijdens de schooltijden. 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30-14.30 en op woensdag van 08.30-12.30 uur. 
Als u hier gebruik van wil maken kunt u  daarvoor een mail sturen naar juf Nelly., 
n.vandevelde@onzewijs.nl  Graag daarin de data vermelden, wanneer u opvang nodig hebt. Verder 
zullen we in overleg met de  leerkrachten ook kijken welke kinderen er extra in aanmerking komen 
voor de noodopvang. De leerkrachten zullen dit met de desbetreffende ouders regelen. 
 

 
 
 
Verhuizing 
De afgelopen dagen is er flink aangepakt in beide locaties. De verhuizing is echt een hele klus. Niet 
enkel opruimen en inpakken in de van Visvlietstraat, maar ook opruimen in de Dongestraat. Het 
team heeft de laatste weken met elkaar samen hun schouders eronder gezet  en veel werk verzet. Er 
zijn veel spullen weggegaan, verkocht, weggegeven of in de container als het stuk was of echt niet 
meer bruikbaar. Er zijn al enkele containers vol weg gegaan. We zijn er nu ver klaar voor. In de van 
Visvlietstraat is alles ingepakt en genummerd. De nummers corresponderen met de ruimtes in de 
Dongestraat. In de Dongestraat hebben we ruimte gemaakt om al die spullen een plekje te geven. 
Woensdag 23 en donderdag 24 december zal het verhuisbedrijf alles over plaatsen. 
Begin januari worden alle ruimtes ingericht in de Dongestraat. Doordat de kinderen dan nog niet 
gelijk naar school kunnen willen we hen via filmpjes en foto’s op de hoogte brengen van hun nieuwe 
speel/leerruimtes. U ontvangt deze dan via Parro. 
 
Tot slot wensen we u en uw dierbaren allen hele fijne en mooie Kerstdagen met elkaar. En voor 2021 
een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond jaar. Laten we hopen dat we het ergste hebben gehad en 
dat we Corona onder de knie krijgen zodat we weer naar een normaler leven kunnen gaan. We 
hebben het allemaal zo nodig. 
 

Fijne Liefdevolle  Kerstdagen en een 
Voorspoedig en vooral Gezond Nieuwjaar! 

Kerstgala groep 8 

Dit kerstgala is zondag 20 december om 21:50 uitgezonden op NPO1.  
Maar u kunt de herhaling nog zien op 24 december om 15:45.  
Ook op NPO 1.  
De videoclip is ook te zien op Zapp.nl/muziekshow. 

 

mailto:n.vandevelde@onzewijs.nl


Wishes for you 

Ik stopte in dit pakje wat liefde, moed en hoop, 

Verdraagzaamheid en warmte, dit is helaas nog niet te koop. 

Maar oh zo erg nodig in deze wereld elke dag,  

Daarom hoop ik dat dit pakje zich overal verspreiden mag. 

En dat iedereen de inhoud wat vaker gebruiken zal, 

Hopend op een mooiere wereld Hier, Daar en Overal. 

 

Artikel uit de PZC 

Voor het laatst de oude school in Oost-Souburg 
uit, maar wel door het raam 

OOST-SOUBURG - Schilders Pim Rottier en René Boot zijn nog druk in de weer 
met kwasten en verfrollers als de groepen vier van basisschool De Burcht-
Rietheim maandagochtend alvast een kijkje komen nemen de nieuwe 
klaslokalen.  

Claudia Sondervan 14-12-20, 16:18 Laatste update: 17:54 

●  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Groep 4 van de Burcht-Rietheimschool aan de Visvlietstraat helpt de schilders met het 

weghalen van de vloerbescherming na het schilderen in hun tijdelijke lokaal aan de Van 

Dongestraat. © Dirk Jan Gjeltema 

 



 
 De Oost-Souburgse leerlingen verlaten deze week voor de laatste keer hun 

school aan de Van Visvlietstraat. Na de kerstvakantie ‘logeren’ ze zeker 

anderhalf jaar bij de andere locatie van de school, aan de Van Dongestraat. 

Daarvoor zijn lege lokalen opgeknapt en tijdelijke lokalen geplaatst.  

,,Ze hebben Minions op de deur van het lokaal van groep zeven!” roept Gilles, hij 
spot zijn favoriete filmkarakters al. Het schoolplein is hier veel groter, zien Schrlijson, 
Ramon en Nikki. Prima voor het voetballen. Lukas zit straks in hetzelfde 
schoolgebouw als zijn zus, Anomie komt bij haar neef op school. ,,Er zijn hier nieuwe 
kinderen!”, zegt Bart. Dat vindt hij leuk. 

Maar zover is het nog niet, ze moeten nog even terug naar hun ‘oude’ school. ,,We 
gaan naar buiten door het raam!” roept Timo verheugd. De laatste keer het oude 
schoolgebouw uit door de deur, dat zou te gewoontjes zijn. Dan maar door de 
vluchtweg, als was het een brandoefening. ,,Hier hebben we een deur naar buiten in 
de klas”, wijst Nikki. Een enkeling maar trekt een sip gezicht op de vraag of ze het 
erg vinden dat hun oude school gesloopt wordt. De kinderen vinden dat best prima. 
,,Blijft de boom? De eik?”, vraagt Melissa verschrikt. De eikenboom op het 
schoolplein blijkt zeer geliefd bij de kinderen. Die blijft, klinkt het geruststellend. 

Morgen, dinsdag om 12.00 uur worden de tijdelijke lokalen opgeleverd en kunnen 
ingericht worden voor de kinderen uit de Van Visvlietstraat.  In 2022, als de nieuwe 
school gebouwd is, kunnen alle leerlingen van de Burcht-Rietheim daar terecht. De 
locatie Van Dongestraat oogt immers ook al wat vermoeid. Schilder Pim Rottier vindt 
het leuk om de boel op te knappen in de school waar hij zelf kinderen heeft  in de 
groepen 1 en 6. ,,Vorig jaar in de kerstvakantie hebben we al vier lokalen opgeknapt. 
Het was wel nodig. Nu moet de gang nog. Maar dat wordt volgend jaar.” 

 
 

 

 

Vrijwilligers gezocht!! 
Wij zoeken extra ouders/verzorgers die ons willen helpen en zitting willen nemen in het Ouderpanel 

of de verkeerscommissie. 

Het ouderpanel komt ongeveer 4 x per jaar bij elkaar en bespreekt allerlei onderwerpen over waar 

de school mee bezig is of  die nog op de rol staan. Het is eigenlijk een soort klankbordgroep die mee 

kunnen denken over bepaalde zaken. Dit jaar zullen de onderwerpen vooral in het teken van het 

nieuwe gebouw staan. 

Ook zoeken we nog extra  ouders.verzorgers voor de verkeerscommissie.  De verkeerscommissie 

ondersteunt de school bij het verkeersbeleid.  De verkeerscommissie komt ook ongeveer 4 x per jaar 

bij elkaar en helpt ook bij verkeersactiviteiten. 

Wie kan en wil zitting nemen in één van deze oudergroepen? U kunt zich aanmelden via de mail bij 

juf Nelly. Email: n.vandevelde@onzewijs.nl  

 
 

mailto:n.vandevelde@onzewijs.nl


 

Help Spelbegeleiders gevraagd !!!!!  
I.v.m. het continuerooster 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 of maand mogelijk is. We zoeken zowel voor  

de onderbouw als voor de bovenbouw spelbegeleiders. 

 

 

Verkeer naar de Dongestraat 
Er vanuit gaande dat de kinderen met een mogelijke heropening vanaf 18 januari weer op school les 
kunnen gaan krijgen, gaan alle leerlingen van de Burcht-Rietheim naar school in de Dongestraat.   
 
Dit betekent dat het druk wordt op de route naar school. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen veilig 
naar school kunnen komen hebben we als verkeerscommissie overleg gehad met de gemeente.  
Er zullen op de schoolroutes maatregelen genomen worden met oog op verkeersveiligheid. 
 
Oversteekplaatsen met de Burgemeester Stemerdinglaan worden veilig ingericht en de Dongestraat 
wordt gereserveerd voor fietsers. We willen u vragen om echt zo veel mogelijk op de fiets te komen, 
ook als het minder weer is. Komt u toch met de auto wilt u dan niet met de auto in de Dongestraat 
komen? Dit geldt zowel ‘s ochtends als ‘s middags. Rijd in dat geval naar de school via de Lekstraat en 
de Middelburgsestraat en maak gebruik van de Kiss & Ride strook in de Middelburgsestraat of 
parkeer hier verderop in de straat. De kinderen worden - net als de afgelopen periode in de Van 
Visvlietstraat - opgevangen bij de Kiss & Ride strook. Zo geven we met elkaar ruimte aan de kinderen 
die alleen of onder begeleiding op de fiets komen.  
 
Kom dus op de fiets. Fiets naar én van school zoveel mogelijk via de Dongestraat. Op de kruising 
Burgemeester Stemerdinglaan - Lekstraat wordt een fietsoversteekplaats ingericht. Ook kun je 
gebruik maken van de zebra’s en te voet oversteken. 
 
Zorg ervoor dat uw kind zichtbaar is op de fiets. Zeker als het donker is, is het belangrijk dat uw kind 
opvalt in het verkeer. Vanuit school zijn hesjes uitgereikt aan alle kinderen. Gebruik deze en zorg 
ervoor dat ook de fietsverlichting goed werkt! 
 
Laten we er met elkaar voor zorgen dat alle kinderen, van groep 1 tot en met 8, veilig naar school 
kunnen komen. Daarin hebben we met elkaar een gedeelde verantwoordelijkheid! 
 
Zijn er vragen of opmerkingen over de verkeersveiligheid op de schoolroute meld deze dan bij juf 
Nelly, dan kunnen we hier samen met kinderen, ouders en de gemeente mee aan de slag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De verkeerscommissie  
 
Op de kaart hieronder is de auto- en fietsroute aangegeven. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nieuws van de Peutergroep en BSO                                                     
 
 
Beste Ouders/Verzorgers, 
We zitten in een rare tijd momenteel.. we hebben het coronavirus helaas nog niet overwonnen. 
Op de BSO verzorgen we weer noodopvang  voor ouders in cruciale beroepen, voorlopig t/m 
maandag 18 januari, en de peutergroep is tot die tijd volledig gesloten. 
Naast de organisatie van de noodopvang zijn wij ook onze verhuizing naar de Dongestraat aan het 
voorbereiden. Een hele klus, maar we hebben er veel zin in! Alle kinderen vinden het allemaal toch 
wel erg spannend. Wij zijn druk aan het inpakken en opruimen en alle kinderen helpen mee. 
Natuurlijk gaat de kerstvakantie voor de BSO ook gewoon door. We hebben leuke activiteiten 
bedacht en wij gaan er gezellige dagen van maken.  
Wij willen iedereen hele fijne dagen toewensen en een mooi begin van het nieuwe jaar.  
We hopen dat 2021 ons veel goeds zal brengen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Parelvangers, 
Marjolein, Evelien, Lindsey en Sanne  
 
Met vriendelijke groeten, team Parelvangers.  
Parelvangers PG-BSO 
Peutergroep  
T  06-14435223 
E  parelvangers@skow.nl  

www.kinderopvangwalcheren.nl         
 
 

 

 
 
 
VERJAARDAGEN IN JANUARI 
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 januari 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:parelvangers@skow.nl
http://www.kinderopvangwalcheren.nl/


AGENDA JANUARI 2021 
Z0 27-12 

 
Z0 03-01 

 
Zo 10-01 
 

Zo 17-01 
 

Zo 24-01 

 

Ma 28-12 
 

KERSTVAKANTIE 
 
Juf Rebecca jarig 

Ma 04-01 
 

Inrichten school 
Alle kinderen vrij 

Ma 11-01 

 
Onderwijs  op 
afstand/online 

 

Ma 18-01 

 
Ma 25-01 

 
Nationale Voorleesdagen 
 

Di 29-12 

 
KERSTVAKANTIE 

Di 05-01 
 
Onderwijs  op 
afstand/online 

 

 
Onderwijs  op 
afstand/online 

 

Di 19-01 

 
Janet administratie 
jarig 

Di 26-01 

 
Nationale Voorleesdagen 

Wo 30-12 

 
KERSTVAKANTIE 
 

Wo 06-01 

 
Onderwijs  op 
afstand/online 

 

Wo 13-01 

 
Onderwijs  op 
afstand/online 

 

Wo 20-01 
 
Nationale Voorleesdagen 

 
 

Wo 27-01 

 
Nationale Voorleesdagen 
 

Studiedag, alle kinderen 
zijn vrij 

 

Do 31-12 
 
KERSTVAKANTIE 
OUDJAARSDAG 

Do 07-01 
 
Onderwijs op 
afstand/online 
 

 

Do 14-01 

 
Onderwijs  op 
afstand/online 

 

Do 21-01 
 
Nationale Voorleesdagen 
Juf Mariska jarig 

Do 28-01 
 
Nationale Voorleesdagen 

Vrij 01-01 
 

KERSTVAKANTIE 
NIEUWJAARSDAG 
 
 

Vrij 08-01 
 
Onderwijs op 
afstand/online 

 

Vrij 15-01 

 
Onderwijs  op 
afstand/online 

 

Vrij 22-01 

Nationale Voorleesdagen 

 

Vrij 29-01 
 
Nationale Voorleesdagen 
 
 
 

Zat 02-01 

 

 

Zat 09-01 

 

 

Zat 16-01 Zat 23-01 Zat 30-01 

 
 

Maandag 4 januari hebben de kinderen nog geen les op afstand 

vanwege inrichten school Dongestraat 
 
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 I-ber en directie van Visvlietstraat en 

Dongestraat op afspraak 

Elke dinsdag Inloopspreekuur directie van Visvlietstraat op afspraak 
Elke woensdag Inloopspreekuur IB-er van Visvlietstraat op afspraak 
Elke donderdag Inloopspreekuur IB-er Dongestraat op afspraak 
Maandag 4 januari Inrichten school  - Alle kinderen vrij 

Woensdag 27 januari Studiedag  Alle kinderen vrij 

Woensdag 10 maart Studiedag Alle kinderen vrij 

Dinsdag 20 april Eindtoets IEP - groep 8 

Donderdag 22 april Studiedag Alle kinderen vrij 

Vrijdag 23 april Koningsspelen 

Maandag 10 mei Show Mad Sciense 

Dinsdag 25 mei Studiedag Alle kinderen vrij 

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 Studiedag 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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


