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December/Januari
14 dec
Hart voor school (groep 3)
20 dec
Groep 1 t/m 4 om 12:30 uur vrij
20 dec
18:30 uur kerstviering
24 dec
Kerstvakantie
9 jan
Open inloop
9 jan
Luizencontrole
11 jan
Berghjournaal
14 jan
Citoweek groep 3 t/m 7
14 jan
Ouderavond betrokkenheid
15 jan

AC-vergadering

18 jan

Oudermail

21 jan

Citoweek groep 3 t/m 7

23 jan

Open inloop

23 jan

Start Nationale Voorleesdagen

Kind op Maandag
14 t/m 21 december 2018
Ontelbaar
Je kunt heel veel dingen tellen: de dagen van de week, het aantal kinderen in de
klas. Maar er zijn dingen die je gewoon niet kunt tellen. Omdat ze te groot en te
mooi zijn. Zo is het ook met de geboorte van Jezus. Zijn liefde en vrede voor de
mensen is ontelbaar groot!
De kinderen ontdekken dat er dingen zijn die je niet kunt tellen.
7 t/m 11 januari 2019
Wie wijst jou de weg?
De ster wijst de wijzen uit het Oosten de weg naar Bethlehem. Zo vinden ze
Jezus. De engel wijst de weg aan Jozef en Maria. Wie wijst jou de weg?
De kinderen ontdekken dat anderen je kunnen helpen de juiste weg te vinden.

Vanuit het team
Juf Els heeft jaren bij ons op school gewerkt. Afgelopen zomervakantie is zij met pensioen gegaan.
Wellicht heeft u haar na de zomervakantie al zien lopen, want zij doet op donderdag
vrijwilligerswerk. Het is voor ons ontzettend fijn om van deze extra handen gebruik te kunnen
maken.

Kerst

Uitnodiging kerstfeest
Kindcentrum Van den Bergh
2018
Wanneer

Donderdag 20 december 2018

Wie

Voor iedereen die dit feest met ons wil vieren

Waar

Gereformeerde kerk te Voorthuizen, Hoofdstraat 142

Aanvang

18.30 uur (om 18.15 uur is de kerk open)

De kinderen zitten voor in de kerk bij de leerkrachten. De kinderen van groep 1/2 worden in de
achterzaal van de kerk verwacht. Daar zullen de leerkrachten hen opwachten. Wilt u ervoor
zorgdragen dat uw kind kort voor het kerstfeest naar het toilet is geweest?

Uitstapjes per groep
Bij deze informeren we u over de bestemmingen van de uitstapjes die de groepen dit schooljaar
maken.
Het is een afwisselend programma, waarbij we rekening hebben gehouden met een balans tussen
educatie en ontspanning en dat kinderen verschillende vervoersmiddelen gebruiken.
Groep 6 van groep 6/7 volgt de excursies van groep 6 en groep 7 uit de combinatiegroep gaat mee
met groep 7, met uitzondering van Het Stoomgemaal. Hier gaat geheel groep 6/7 en groep 7 naar
toe. Via de leerkracht(en) ontvangt u t.z.t. meer informatie over het uitstapje.

Groep
1/2

3

4

5

6

7

8

Bestemming
Uitstapje met de
trein

Passend bij thema
Vervoer

Wanneer
Februari

Kinderboerderij
Supermarkt

Jonge dieren/ lente
De winkel

Maart/ april
Mei/ juni

Vervoer
Auto’s naar het
station
Trein
Ouders + auto’s
Evt. begeleiding

Voorstelling
Schaffelaartheater
PIT
Veiligheidsmuseum
Paleis Het Loo
Biologisch centrum
Voorstelling
Schaffelaartheater
PIT
Veiligheidsmuseum
Pluimveemuseum

Geschiedenis –
middeleeuwen
Veiligheid en
beroepen
Cultuur
Natuur
Geschiedenis –
middeleeuwen
Veiligheid en
beroepen
Natuur

12 februari

Ouders + auto’s

Maart

Bus

8 mei
Volgt nog
12 februari

Bus
Ouders + auto’s
Ouders + auto’s

22 mei

Ouders + auto’s

Spelerij/ Uitvinderij
Muiderslot
Biologisch centrum
Nairac Museum
Spelerij/ Uitvinderij
Volgt nog
Moskee
Kamp Amersfoort

Techniek
Geschiedenis
Natuur
Geschiedenis
Techniek

Volgt nog
20 mei
Volgt nog
November 2018
Volgt nog

Bus
Ouders + auto’s
Ouders + auto’s
n.v.t.
Bus

Wereldgodsdiensten
Geschiedenis

Volgt nog
10 mei

Ouders + auto’s
Ouders + auto’s

Stoomgemaal

Aardrijkskunde

Ouders + auto’s

Openlucht Museum
Stadswandeling
Harderwijk
Moskee
Grebbelinie
Airborne

Geschiedenis
Geschiedenis

10 mei (groep 6/7)
15 mei (groep 7)
Volgt nog
Tijdens
schoolkamp
Volgt nog
3 april
29 juni

Wereldgodsdiensten
Geschiedenis
Geschiedenis

Volgt nog

Bus

Ouders + auto’s
n.v.t.
Ouders + auto’s
Ouders + auto’s
Ouders + auto’s

WhatsApp
WhatsApp is een handig communicatiemiddel om snel en effectief met elkaar te
kunnen communiceren.
Alle groepen hebben inmiddels een WhatsApp-groep. Deze groepen zijn de
afgelopen jaren op eigen initiatief van ouders gemaakt. De leerkrachten staan
buiten deze groepen.
De groepen zijn opgericht om praktische zaken snel en effectief te kunnen bespreken. Dit gaat
bijvoorbeeld om het regelen van vervoer voor uitjes en het zoeken van hulpouders.
Als team van Kindcentrum Van den Bergh gaan wij er vanuit dat er niet over personen of
onderwijsinhoudelijke zaken gesproken wordt in deze WhatsApp groepen. Mochten er zaken zijn die
betrekking hebben op leerkrachten, leerlingen of onderwijsinhoudelijke zaken dan verwachten wij
dat ouders naar de leerkracht van hun kind gaan.
Wij verwachten dat ouders elkaar op een professionele manier aanspreken wanneer er toch zaken
besproken worden binnen de WhatsApp groepen die personen of onderwijsinhoud betreffen.

Nieuwsbrief
Vanaf januari wordt de nieuwsbrief op een andere manier verstuurd.
Mocht u het Berghjournaal van vrijdag 11 januari niet in uw Postvak ontvangen, dan kan het zijn dat
het in de SPAM terecht is gekomen. Wilt u daar alert op zijn? Ontvangt u dat Berghjournaal niet, dan
kunt u een mail sturen naar administratie.bg@pcogv.nl.

Ouderavond 14 januari
Graag ontmoeten wij u op de ouderavond om met elkaar in
gesprek te gaan over ouderbetrokkenheid.
Via uw kind heeft u ook een papieren uitnodiging ontvangen. Via
het strookje kunt u zich aanmelden voor de avond. Aanmelden kan
tot de kerstvakantie.
Hoe ziet de avond eruit?
Inloop:
19.30 uur
Start programma: 19.45 uur
Einde programma: 21.30 uur
Door op de link te klikken krijgt u de uitnodiging in een filmpje te zien.
Uitnodiging ouderbetrokkenheid Berghschool 14 januari
2019

Schooldamtoernooi groep 3 t/m 8
Dam Vereniging Voorthuizen (DVV) organiseert dit jaar weer het schooldamtoernooi van de
Gemeente Barneveld. Het evenement vindt plaats in de kerstvakantie op:
donderdagmiddag 3 januari 2019
Nieuw Schooneng
Schoonengweg 8
3781 MJ Voorthuizen
(let op! andere locatie dan gebruikelijk!)
De aanvang is om 13:00 uur en rond 16:00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
Het toernooi staat open voor alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van alle basisscholen in de
Gemeente Barneveld. Kinderen uit groep 3 en 4 zijn ook welkom wanneer zij de belangrijkste
spelregels van het damspel begrijpen. Zij worden ingedeeld bij groep 5. Deelname aan het
schooldamtoernooi is geheel gratis.

Voor elke groep zijn er weer prijzen te verdienen, terwijl de leerlingen die niet voor een prijs in
aanmerking komen in ieder geval niet met lege handen naar huis worden gestuurd. Voor de school
die de beste prestatie neerzet is de wisselbeker te winnen. Op dit moment is de wisseltrofee in
handen van de Van den Berghschool.
In verband met het opstellen van de speelschema´s is het van groot belang dat de leerlingen die zich
opgeven ook daadwerkelijk komen! Opgeven kan bij de leerkracht van uw kind(eren). Zij geven het
door aan de Damvereniging. Graag opgeven voor 17 december!

Vanuit de BSO
Er wordt volop gebruik gemaakt van de nieuwe BSO ruimte, de huishoek en het atelier en de speelzaal.

Op zoek naar het licht
Op tweede kerstdag spelen een aantal kinderen van Kindcentrum Van den Bergh mee in de musical
‘Op zoek naar het licht’. Deze musical wordt om 10.00 uur opgevoerd in de Gereformeerde Kerk.
Iedereen is van harte welkom om deze musical te gaan bekijken.

