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Terug naar school 
 

Zullen we weer samen spelen? 
Een potje voetbal op het plein. 

Misschien kunnen we dan samen zweren, 
dat we altijd vrienden zijn. 

En zullen we in samenspraak, 
dan ook weer samenwerken? 

Niet eenzaam, maar één samen, 
want samen zijn we sterker. 

En als we volledig samenvallen, 
dan staan we samen ook weer op. 

En als we samen achterlopen, 
gaan we allemaal voorop. 

Laten we weer samen leren, 
zoals we eerder samenkwamen. 

We zullen heus niet samenscholen, 
maar scholen mag weer samen. 

 
Yanaika Zomer X UNICEF Nederland 
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De scholen zijn weer open 
Na weken afstandsonderwijs en online contact met de kinderen waren we maar wat blij met de 
opening van de scholen. En wat zijn we trots op de kinderen, wat hebben ze allemaal hun best 
gedaan bij het afstandsonderwijs. Het was niet altijd even makkelijk, maar alle kinderen hebben zich 
verder ontwikkeld. Het was een pittige periode voor ons allemaal. We willen u ook als  ouder, 
verzorger hartelijk bedanken voor uw inzet om uw kind(eren) te ondersteunen bij het thuisonderwijs. 
Natuurlijk was dit niet altijd gemakkelijk, maar we konden op u rekenen. Als dank hebben alle 
kinderen van ons een pak pannenkoekenmix ontvangen met een briefje erbij.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corona 
Inmiddels hebben we al 2 weken school achter de rug. De gestelde maatregelen i.v.m. de pandemie 
zijn nog steeds van kracht. Het blijkt ook dat de besmettingen nog niet echt minder worden. In 
Zeeland is vooral in de regio Walcheren het aantal besmettingen gestegen.  
De 1,5 meter blijft voorlopig nog van kracht. Ook de laatste protocollen zijn nog steeds van 
toepassing. De schooltijden blijven nog enkele weken tot 14.00 uur. Het risico voor besmettingen is 
nog te hoog. Veel scholen uit de regio hebben al groepen thuis moeten houden we hopen dit toch 
niet te moeten doen.  
Wanneer moet ik mijn kind thuis houden? Deze vraag krijgen wij nog regelmatig. In het algemeen 
geldt dat een kind wat klachten heeft thuis moet blijven. Ook als een kind nauw contact heeft gehad 
met een positief getest persoon moet een kind thuis blijven en in quarantaine. Bij een quarantaine 
mag een kind na een negatieve testuitslag op de 5e dag weer naar school. Zonder deze uitslag mag 
dit pas na 10 dagen. In de bijgevoegde beslisboom ziet u een volledig overzicht. Als u dit overzicht 
volgt, kunt u in de meeste gevallen bepalen of uw kind naar school mag. Heeft u vragen of wilt u 
overleggen, bel ons dan gerust. Wij vragen u bij een positief testresultaat van een nauw contact, dit 
altijd zo snel mogelijk bij ons te melden en dit te overleggen met de GGD. Wij willen graag 
besmetting op school voorkomen of zoveel mogelijk beperken.  

 
Studiedag 10 maart 
Woensdag 10 maart hebben we een studiedag. Deze stond al een jaar gepland en willen we toch 
door laten gaan. Het team gaat deze dag o.a. aan de slag met de leerlijnen, strategieën  en doelen 
van rekenen. Ook is er een scholing voor het programma LOGO 3000. Dit is een hulpmiddel om de 
woordenschat van kinderen uit te breiden. 
Alle kinderen zijn deze dag vrij! 

 
 
 



Paasviering 

Op donderdag 1 april zullen wij op school het paasfeest met de kinderen vieren. 
Dit zal op een andere manier gaan dan we gewend zijn.  
U ontvangt hierover deze maand nog meer informatie over. 
 

Geboorte zoon juf Desiree 

Op 18 december zijn juf Desiree en haar man ouders geworden van Sem. 
Wij willen hen nog van harte feliciteren met dit fantastische nieuws. 
Heel veel geluk en goede gezondheid toegewenst met Sem. 

 

 

 

 

 

 
Rots en Water 

Na de tweede lockdown zijn we gelukkig weer begonnen met de Rots en Water trainingen. 
Het is fijn om de kinderen weer te zien en om samen actief bezig te zijn. Met de meeste groepen zijn 
we al op de helft en soms zelfs al iets over de helft van het traject.  
Ik ben diep onder de indruk van hoe de kinderen meedoen aan de lessen! 
De kinderen van groep 4b hebben opgeschreven wat ze tot nu toe bij Rots en Water hebben geleerd. 
Ontzettend fijn om te lezen hoe (en hoe goed!) de kinderen kunnen verwoorden wat ze hebben 
opgestoken en hoe ze kunnen toepassen wat ze geleerd hebben! 
 
Wellicht kunt u als ouder af en toe ook eens vragen wat er aan de orde is geweest in de lessen.  
Rustig worden, stevig staan, in- en uitademen, elkaar helpen, voor jezelf opkomen: het zijn allemaal 
zaken die aan de orde zijn geweest. De kinderen leren dingen die ze altijd kunnen toepassen, niet 
alleen op school. 
 
Tot slot nog even een praktisch punt: 
We leren om door stevig te staan rustig te worden. Als we rustig zijn, kunnen we beter nadenken. In 
“ Rots en Water taal” : als je lichaam rustig is, kan je hoofd rustig worden. Als je hoofd rustig is, kun je 
beter nadenken. Als je beter nadenkt, maak je betere beslissingen. 
Stevig staan is dus de basis. Dit leer je het beste op blote voeten. 
Sommige ouders willen liever niet dat de kinderen op blote voeten in de zaal lopen. Aan deze ouders 
wil ik vragen om sokken te regelen met anti-slip zool. Zo kan iedereen op een prettige manier 
deelnemen aan de lessen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Michael van Casand  
STiP Weerbaarheid 

 



Vakantierooster volgend schooljaar 
Hieronder ziet u het vakantierooster voor volgend schooljaar. Dit kunt u alvast in uw agenda of in de 
kalender noteren. 
 
Herfstvakantie Maandag 25 tot en met vrijdag 29 oktober 2021  
Kerstvakantie Maandag 27 december tot en met vrijdag 7 januari 2022  
Voorjaarsvakantie Maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 2022  
Goede Vrijdag Vrijdag 15 april 2022  
2e Pasen Maandag 18 april 2022  
Meivakantie Maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 2022  
Hemelvaart Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022  
2e Pinksterdag Maandag 6 juni 2022  
Zomervakantie Maandag 25 juli tot en met vrijdag 2 september 2022 

 
 
Kledinginzameling Bag2School  
Dit jaar zullen wij ook weer meedoen met de kledinginzameling van Bag2School.  
De eerstvolgende datum dat er weer kleding wordt opgehaald is donderdag 11 maart. 
U kunt uw zakken vanaf maandag 8 maart t/m donderdagmorgen 11 maart 8.30 uur inleveren  
bij de voordeur op het schoolplein. 
Alvast bedankt voor uw deelname. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Beste Ouder(s)/Verzorger(s),  

 

Wij willen u via deze brief graag informeren over onze aankomende inzamelingsactie voor onze 

school. Wij hebben via de organisatie Bag2School Nederland een kleding inzamelingsactie opgezet 

om extra geld in te zamelen voor activiteiten die de leerlingenraad verzorgt. 

 

Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo een bedrag uit. Bag2School wil 

de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie manier om van niet meer 

gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te sparen voor (doel van actie). Bag2School 

Nederland heeft sinds de start in 2006 al meer dan 1,5 miljoen euro uitgekeerd! 

 

Bag2School Nederland 

In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl er maar 

70 miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van het textiel dat 

nu bij het restafval terecht komt gewoon hergebruikt of gerecycled had kunnen worden. Heel erg 

zonde dus en ook nog eens heel slecht voor het milieu. Bag2school biedt de ideale oplossing. 

 

Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen voor export. 

Alle kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan importeurs en 

groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding wordt als kleding 

hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de productie van bedden, 

sokken, dekens en schoonmaaktextiel. Bag2School is dus geen goede doelen organisatie, maar een 

bedrijf. 

 

Kom in actie! 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door een eigen zak of 

meerdere zakken   te vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen.  

Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de 

website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden, 

www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer informatie over hoe de inzameling in zijn werk 

gaat en waar de kleding heen gaat. 

 

Bag2School zal de kleding inzamelen op donderdag 11 maart om 9.30 uur. Breng uw zakken 

alstublieft naar de Dongestraat 109 vanaf maandag 8 maart t/m donderdag 11 maart en help ons om 

samen een fantastische inzameling neer te zetten! 

Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De Burcht-Rietheim 

 
 
 
 
 
 

http://www.bag2school.nl/


AGENDA MAART 2021 
Zo 28-02 

 
Z0 07-03 

Juf Claire jarig 
Z0 14-03 

 
Zo 21-03 
 

 

Zo 28-03 
Juf Sharona jarig 

Ma 01-03 
Inloopspreekuur  
I-ber en directie op 
afspraak 

 
 

Ma 08-03 
Inloopspreekuur  
I-ber en directie op 
afspraak 

Kinderkunstweek 
Thema: niet te eten 
 

Ma 15-03 
Inloopspreekuur  
I-ber en directie op 
afspraak 
 

 

Ma 22-03 
Inloopspreekuur  
I-ber en directie op 
afspraak 

Week van het geld 
 

Ma 29-03 
Inloopspreekuur  
I-ber en directie op 
afspraak 

 
 

Di 02-03 
Inloopspreekuur  
directie op afspraak 

 
 

Di 09-03 
Inloopspreekuur  
directie op afspraak 

Kinderkunstweek 
Thema: niet te eten 
 
 
 

Di 16-03 
Inloopspreekuur  
directie op afspraak 
 

 

Di 23-03 
Inloopspreekuur  
directie op afspraak 

Week van het geld 
 

Di 30-03 
Inloopspreekuur  
directie op afspraak 

 
Theorie examen 
verkeer groep 7 

Wo 03-03 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

Kinderkunstweek 
Thema: niet te eten 
 
Juf Karin Wisse jarig 

Wo 10-03 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

 
Studiedag 
Alle kinderen vrij 

Wo 17-03 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

 
 

Wo 24-03 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

Week van het geld 
 

 
 
 

Wo 31-03 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 
 

 

Do 04-03 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

Kinderkunstweek 
Thema: niet te eten 
 
Meester Benjamin 
jarig 

Do 11-03 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

Kinderkunstweek 
Thema: niet te eten 
 
 
 

Do 18-03 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 
 

 

Do 25-03 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 

Week van het geld 
 
 

Do 01-04 
Inloopspreekuur  
I-ber op afspraak 
 

Paasfeest 

Vrij 05-03 
Kinderkunstweek 
Thema: niet te eten 
 
 
 

Vrij 12-03 

Kinderkunstweek 
Thema: niet te eten 
 

Conciërge Koos jarig 

Vrij 19-03 
 

 

Vrij 26-03 

Week van het geld 
 
 

Vrij 02-04 

Goede Vrijdag 
Alle kinderen vrij 

Zat 06-03 

 
 

Zat 13-03 

 

 

Zat 20-03 

 

 

Zat 27-03 Zat 03-04 

Juf Leanne jarig 

 Studiedag op 10 maart 
 
 
 
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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http://www.burchtrietheim-onzewijs.nl/
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AGENDA 2020-2021      Onder voorbehoud van wijzigingen                                            

Elke maandag Inloopspreekuur I-ber en directie op afspraak 

Elke dinsdag Inloopspreekuur directie  op afspraak 

Elke woensdag Inloopspreekuur IB-er op afspraak 

Elke donderdag Inloopspreekuur IB-er op afspraak 

Woensdag 10 maart Studiedag Alle kinderen vrij 

Donderdag 1 april Paasfeest  

Dinsdag 20 april  ?? Eindtoets IEP - groep 8 

Donderdag 22 april Studiedag Alle kinderen vrij 

Vrijdag 23 april Koningsspelen 

Maandag 10 mei Show Mad Science 

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 

  
VAKANTIEROOSTER 2021-2022 

Herfstvakantie                   Maandag 25 tot en met vrijdag 29 oktober 2021 

Kerstvakantie                     Maandag 27 december tot en met vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie             Maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart 2022 

Goede Vrijdag                     Vrijdag 15 april 2022 

2e Pasen                              Maandag 18 april 2022 

Meivakantie                        Maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaart                         Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 

2e Pinksterdag                   Maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie                   Maandag 25 juli tot en met vrijdag 2 september 2022 

  

De Studiedagen voor schooljaar 2021-2022 zijn nog niet bekend. 


