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Wat heeft iedereen z’n best gedaan met de 
stroopwafelactie! Met 1345 verkochte pakjes 
stroopwafels, kunnen we wel stellen dat de 
actie meer dan geslaagd is. De opbrengst is 
€1350,- netto! De MR zal het bedrag goed 
besteden met een hogere bijdrage aan de 
excursies en het organiseren van een 
ouderavond komend schooljaar. 
De kinderen in groep 7 hebben allemaal 
stroopwafels verkocht. Groep 5 heeft het 
meeste aantal pakjes verkocht en groep 4 
heeft het hoogste bedrag binnen gehaald. 
Deze klassen zijn getrakteerd op een heerlijke 
stroopwafel. Abigail uit groep 5 heeft de 
meeste pakjes verkocht. Ze heeft voor haar 
inzet een intertoysbon ontvangen. 
Bedankt namens de MR voor ieders inzet. 
Super! 

 

Februari 
12 feb Voorstelling groep 3 en 4 

13 feb Rapport mee naar huis 

Pannenkoekenfeest 11.55 uur 

14 feb Studiedag; alle leerlingen vrij  

15 feb Oudermail 

15 feb Hart voor school - groep 5 

18 feb Deze week adviesgesprekken gr. 8 

19 feb Rapportgesprekken 

20 feb Open inloop 

21 feb Speelgoedmiddag groep 1/2 

21 feb Rapportgesprekken 

22 feb Berghjournaal 

25 feb 
t/m 1 
mrt 

Voorjaarsvakantie 

 

 

 

  

11 t/m 15 februari 2019 

Onveilig 

Deze week gaat het over mensen die niet veilig zijn. Vrienden van Jezus komen met 

een bootje in een storm terecht. Een vrouw wordt meegenomen om gestraft te 

worden. Het is eng en gevaarlijk. Maar Jezus laat zien dat mensen bij God veilig zijn. 

De kinderen denken na over onveilige situaties en leren dat mensen bij Jezus en God altijd veilig 

zijn. 
 

18 t/m 22 februari 2019 

Kijk maar goed! 

Een blinde man kan weer zien, als Jezus van spuug en zand modder maakt en dat 

op zijn ogen smeert. Maar de mensen kunnen het niet geloven en zeggen dat de 

man iemand anders is. Ze zijn blind voor het wonder dat Jezus heeft gedaan. 

De kinderen ontdekken dat je soms goed moet kijken om te zien wat Jezus doet.  

 

 

Kind op Maandag 
 



 

Juf Manon is weer op school! Vanaf deze week bouwt ze haar uren op. Komende week is zij aan de 

slag met ondersteunende taken. In de week daaropvolgend gaat zij enkele uren lesgevende taken 

oppakken en de rapportgesprekken voeren.  

De verwachting is dat Manon vanaf de woensdag na de voorjaarsvakantie haar lesgevende taken 

weer volledig zal oppakken. Na de vakantie zal er nog 1 á 2 weken vervanging aanwezig zijn om 

ondersteunende taken te verrichten. We zien de re-integratie vol vertrouwen tegemoet. Mocht het 

onverhoopt anders lopen, dan worden de ouders van groep 6 hierover geïnformeerd.  

 

Tamara (administratief medewerkster) moet een medische ingreep ondergaan. Zij is de komende 

tijd afwezig. Nel Broers zal haar taken gedurende deze periode overnemen. Nel is op maandag-

middag en vrijdag aanwezig.  

 

Ik, Pauline Schraven, ga komende donderdag met zwangerschapsverlof. 

Zoals u heeft kunnen lezen komt Mirthe Top mij vervangen. Daarnaast gaat Juf Woukeline ook 

directietaken oppakken gedurende mijn verlof. 

Aanwezigheid van het managementteam tot de zomervakantie:  

maandag: Woukeline 

dinsdag: Mirthe, Petra, Woukeline 

woensdag: Woukeline 

donderdag: Petra, Woukeline 

vrijdag: Mirthe 

Ik laat de school en de BSO met een goed gevoel achter en hoop binnenkort mooi nieuws met u te 

kunnen delen. Met ingang van het nieuwe schooljaar hoop ik mijn taken weer op te pakken.  

 

 

Hoi allemaal! 

Mijn naam is Henrianne Teunissen en ik kom elke maandag en dinsdag en af en 

toe een hele week stage lopen op Kindcentrum van den Bergh in groep 1/2, de 

Vlindertuin! 

Ik ben 21 jaar en ik woon in Lunteren. Ik ben tweedejaars pabo student aan het 

CHE in Ede. Naast mijn studie vind ik het leuk om tijd door te brengen met 

vrienden, te genieten van een goede film of te wandelen in het bos met mijn 

familie.  

Ik heb enorm veel zin in mijn tijd hier op Kindcentrum Van den Bergh! 

Groetjes, Henrianne 

 

 

 

Aanstaande donderdag zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag van het team.  

Het team volgt een dag nascholing met betrekking tot de Kanjertraining. 

 

 

 

  

Vanuit het team 

 

  

Even voorstellen 

 

  

Studiedag 

 



 

We verwachten u uiterlijk eind volgende week meer informatie te kunnen verstrekken over de 

stakingsdag op 15 maart.  

 

 
‘Met vlag en wimpel’ zijn we door de keuring van ouderbetrokkenheid gekomen.  

We kijken terug op een mooi traject dat we met elkaar gelopen hebben. We zijn trots op de 

betrokkenheid van ouders, leerlingen en leerkrachten bij dit proces. Samenwerkend met elkaar gaan 

we voor de beste ontwikkeling voor elk kind. Met een certificaat op zak houdt het natuurlijk niet op.   

Samenwerken is een continu proces. 

 

Uitreiking certificaat  

Natuurlijk willen we dit behaalde resultaat samen met kinderen, ouders en het team vieren en niet 

stilletjes voorbij laten gaan.  

We nodigen ouders uit om aanstaande woensdag, 13 februari, om 11.55 uur op het schoolplein te 

zijn, dan zal er een officiële uitreiking plaatsvinden door mevrouw Barbara de Boer van het CPS. 

Vervolgens bent u van harte welkom in de klas van één van uw kinderen om een pannenkoek te 

eten. Komt u het feestje ook meevieren?  

 

Maandag staan er in de lokalen pakken pannenkoekenmix. Als enkele ouders een pak mix willen 

omtoveren in pannenkoeken, kunnen we allemaal genieten van dit lekkers!  

 

 

De regiegroep heeft afgelopen woensdagavond een bijeenkomst gehad. We hebben met elkaar terug 

gekeken op de ouderavond en kunnen concluderen dat  

 

men positief is over:  

- de sfeer 

- de rust  

- de informatie die wordt verstrekt 

- klasbord 

- de facultatieve oudergesprekken 

- dat er een ouderavond als deze wordt 

georganiseerd 

- de gelegenheid om mee te denken 

- meer inzage in de ontwikkeling van het kind 

- open houding van het team 

 

we de volgende aandachtspunten hebben:  

- communicatiestroming: wat staat waarin?  

- hoe kunnen we ervoor zorgen dat nieuwe ouders zich snel thuis voelen? 

- er is behoefte onder ouders aan informele ontmoetingen 

 

 

  

Staking 

 

  

Keuring ouderbetrokkenheid 

 

  

Terugkoppeling ouderavond 

 



Wat gaan we oppakken?  

- In dit Berghjournaal leest u waar we welk communicatiemiddel voor gebruiken.  

We verwachten dat u dit duidelijkheid zal bieden, ook om informatie terug te vinden.  

- In de regiegroep wordt tijdens de komende bijeenkomst besproken hoe we, door middel van een 

buddy, nieuwe ouders kunnen ondersteunen om de weg op school snel te vinden. We bespreken wat 

we verwachten van een buddy. Vervolgens zullen we onder ouders vragen wie zich wil aanmelden 

als buddy.  

- Daarnaast bekijken we op welke manier informele ontmoetingen vorm kunnen krijgen. Hier zullen 

we in het nieuwe schooljaar concreet mee aan de slag gaan.  

 

 

Tijdens de ouderavond is genoemd dat het voor ouders soms onduidelijk is wat via welk kanaal 

wordt gecommuniceerd. Hieronder geven we in een overzicht weer hoe er vanuit school 

gecommuniceerd wordt. 

 

Wat? Inhoud Doel Frequentie  

Berghjournaal Schoolbrede onderwerpen Ouders zijn op de hoogte van 

ontwikkelingen op schoolniveau 

1x per 2 weken 

Oudermail Onderwerpen op 

groepsniveau - 

onderwijsinhoudelijk 

 

Over dit onderwerp/ deze 

doelen werken we de 

komende periode. Evt. een 

uitstapje op groepsniveau 

aankondigen.  

Ouderbetrokkenheid vergroten: 

Ouders weten aan welke doelen 

de kinderen de komende maand 

werken.  

1x per maand 

Klasbord Laten zien wat de groep 

beleeft.  

 

Foto’s, korte teksten 

- ouderbetrokkenheid vergroten: 

ouders informeren over wat de 

groep beleeft.  

- Incidenteel ouders vragen om 

ouderhulp/materiaal (let op: niet 

te kort dag) 

Minimaal 1 

bericht in de 2 

weken 

Website Informatie voor nieuwe 

ouders 

Ouders die zich oriënteren voor 

een school/ BSO voor hun kind 

kunnen op de website informatie 

vinden.  

 

 

Let op: Het Berghjournaal en de oudermail worden sinds januari via een ander systeem verstuurd.  

Het kan zijn dat u hoort dat ouders het niet hebben ontvangen. Wilt u hen er op attenderen om in 

de spam/ ongewenste mail te kijken? Mocht het daar ook niet binnen zijn gekomen, dan verzoeken 

we ouders een mail te sturen naar administratie.bg@pcogv.nl. Alvast hartelijk dank! 

  

  

Communicatie 

 

mailto:administratie.bg@pcogv.nl


 

Aanstaande woensdag krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 het rapport mee naar huis.  

Het rapport geeft u een beeld van de ontwikkeling van uw kind. Graag gaan de leerkrachten 

hierover met u in gesprek. De rapportgesprekken staan gepland op dinsdag 19 en donderdag 21 

februari. Vanaf groep 4 worden ook de kinderen bij het gesprek verwacht.  

 

Aangezien de website is gericht op nieuwe ouders, is daar geen mogelijkheid om gesprekken te 

plannen. Deze ronde kunnen we nog gebruik maken van de oude 

website.  

 

U kunt zich zelf inschrijven via ons ouderportaal. Dit is mogelijk van 

maandag 11 februari 9.00 uur tot vrijdag 15 februari 12.00 uur.  

De rapportgesprekken duren 10 minuten. 

 
Mocht u zich op 15 februari nog niet hebben ingeschreven dan zal de leerkracht u inplannen op een 
tijdstip. Voor leerlingen in groep 8 is dit het adviesgesprek voor het voortgezet onderwijs. De tijden 
van groep 8 zijn anders. U ziet dit bij het inschrijven.    
 

Ondervindt u problemen bij het inschrijven, dan kunt u contact opnemen met Juf Mariëtte (groep 4) 

mariette.simons@pcogv.nl of maandagmiddag na schooltijd bij haar binnen lopen.  

 

Eerste keer of nog geen wachtwoord om in te loggen in het ‘Ouder Communicatie Systeem’?  

Ga naar: www.vdberghschool.nl  

Klik op: ouders  

Klik op: login ouder communicatiesysteem  

Vul dan in: de Eenmalige registratie als ouder 

U ontvangt per mail een code.  

Log in  

Klik op Basisgegevens: vul de velden naam kind en de groep in  

Klik op opslaan 

Vervolgens kunt u het gesprek plannen 

 

Uw wachtwoord vergeten?  

Ga naar: www.vdberghschool.nl  

Klik op: ouders  

Klik op: login ouder communicatiesysteem  

Klik op: wachtwoord vergeten Volg de instructie. 

 

 

Dit jaar zijn wij gestart met de methode ‘Stepping Stones Junior’. Dit is een methode die veel 

onderwerpen behandelt zoals: 

 Family  

 School 

 Sport 

 Animals 

 Time  

 

  

Rapportgesprekken plannen 

 

  

Opzet Engels 

 

mailto:mariette.simons@pcogv.nl
http://www.vdberghschool.nl/
http://www.vdberghschool.nl/


Deze thema’s komen in alle groepen aan de orde. In elk thema is er aandacht voor spreken, 

luisteren, lezen en schrijven. U kunt zich voorstellen dat Engels best even wennen is voor de 

kinderen en de leerkrachten. De lessen zijn enthousiasmerend en is er veel herhaling en inoefening.  

In de leerlingenraad is hier ook over gesproken en de leden geven aan dat de methode leuk en 

leerzaam is met aansprekende filmpjes en op uitdagend niveau. 

 

Engels op het rapport: 

Wij hebben ervoor gekozen om nog niet in alle groepen een beoordeling voor Engels op het rapport 

te geven. Dit schooljaar kunt u het op deze manier verwachten: 

 

 Groep 1 t/m 6 dit schooljaar geen beoordeling. 

 Groep 7: vanaf 2e rapport een cijferbeoordeling. 

 Groep 8: vanaf 1ste rapport een cijferbeoordeling. 

 

 

Sinds dit schooljaar werken we met wereldoriëntatie met Blink. We hebben gekozen voor Blink 

geïntegreerd. Dat wil zeggen dat geschiedenis, aardrijkskunde en biologie allen aan bod komen 

binnen een bepaald thema.  

 

Een voorbeeld:  

In groep 6/7 is het onderwerp 'Wereldse kinderen' aan de orde geweest. Geschiedenis en 

aardrijkskunde zijn in dit thema gecombineerd:  

geschiedenis, het onderwerp kinderarbeid tijdens de Industriële Revolutie.   

aardrijkskunde, het leven en de cultuur van allerlei werelddelen.  

Uiteindelijk moesten de kinderen de werelddelen kunnen benoemen en over één specifiek land in 

een werelddeel kunnen vertellen. Dit laatste gebeurde door het geven van een presentatie door de 

kinderen.  

Voordat een presentatie kan worden gegeven, gaan de kinderen zelfstandig aan het werk tijdens de 

zogenaamde onderzoekslessen. Dit betekent dat de kinderen stap voor stap informatie zoeken en 

verzamelen over een door hun gekozen onderwerp. Ze maken hierbij gebruik van hun chromebook.  

Bij dit thema hebben verschillende groepjes een presentatie gegeven over Martin Luther King, 

Moeder Theresa, Nelson Mandela en Mahatma Gandhi.  

 

Met Blink leren de kinderen 21-eeuwse vaardigheden aan, zoals het vinden van een betrouwbare 

website, het geven van een interessante presentatie, het leren discussiëren en samenwerken.  

 

Op het rapport zal dit alles als volgt worden beoordeeld: 

- Groep 3 en 4 krijgen een letterbeoordeling: 

 Inzet 

 Interesse 

- Groep 5 : vanaf 2e rapport een beoordeling (letter) 

 Theorie 

 Onderzoeksvaardigheden 

- Groep 6/7/8: 

 Theorie (cijfer) 

 Onderzoeksvaardigheden (letter) 

 

 

 

 

  

Blink 

 



 

De koffieochtend van woensdag 20 februari wordt verplaatst naar woensdag 13 maart.  

Juf Marjolijn (leraar in opleiding, groep 5) zal deze koffieochtend verzorgen. Tijdens de koffieochtend 

willen we de ouders laten brainstormen over de inrichting van het schoolplein.  

 

De kinderen vermaken zich erg goed op ons schoolplein, maar het vraagt wel om een opknapbeurt.  

De komende periode onderzoekt Marjolijn de wensen van de leerlingen, leerkrachten en ouders om 

samen met het team tot juiste beslissingen te kunnen komen.  

Streven is om aan het eind van dit schooljaar een ontwerp te hebben voor het schoolplein, dat we 

gefaseerd tot uitvoer zullen laten brengen.  

Komt u ook meedenken onder het genot van een kop koffie of thee?  

 

Het is mogelijk om uw jongere kind mee te nemen naar de koffieochtend. Hij/zij kan bij u in de 

buurt met speelgoed spelen. De koffieochtend vindt plaats in het speellokaal en is van 8.30 – 9.15 

uur.  

 

 
We kijken terug op een fijn en gezellig 

openingsfeest op maandag 28 januari.  

Alle kinderen stonden opgesteld om de 

vlaggenmast. Juf Pauline en twee kinderen van 

de BSO hesen de BSO vlag en daarmee was de 

vernieuwde BSO officieel geopend.   

 

  
 

       

 

 

 

 

 

Op de BSO dagen in de feestweek was  

er gelegenheid voor ouders en kinderen  

om een kijkje te nemen en mee te doen  

met de activiteiten. Daar werd volop  

gebruik van gemaakt. Bedankt voor alle  

belangstelling! 

 

  

Koffieochtend - brainstorm schoolplein 

 

  

Vanuit de BSO 

 



 
Notulen MR vergadering 11 december 2018  
Tijd: 19.00-21.15 uur  
Plaats: teamkamer school  
 
Opening  
Gedichtje over geen nee zeggen. Was ik maar niet zo sterk!  
Notulen vorige vergadering 10 september 2018  
-1 januari gaat de nieuwe website in de lucht.  
-oude emailadressen blijven voorlopig nog bestaan.  
De notulen worden vastgesteld.  
Vanuit de directie:  
-Schoolbegroting 2019: De MR stemt in met de begroting 2019.  
-personeel; Het is belangrijk dat het z.s.m. duidelijk is hoeveel kinderen er vanaf het nieuwe schooljaar zullen zijn 
om de formatie te kunnen plannen. Dus bazuin het rond; meld 3-jarigen aan! Open dag dit jaar weer alle scholen 
tegelijk op 6 februari 2019.  
-excursies/schoolreis: De MR stemt in met het plan.  
-AC-begroting: MR stemt in met de AC-begroting.  
-Leerlingenraad: De eerste vergadering is geweest. Pauline is enthousiast. Morgen is de tweede vergadering. 
Vraag vanuit de MR is om het verkiezingsproces volgend jaar te stroomlijnen. Dat iedere klas tegelijk begint en 
dat dezelfde procedure wordt gevolgd.  
GMR:  
Er is teruggekoppeld wat er is besproken bij de laatste GMR-vergadering.  
Zaken binnen de MR:  
-Penningmeester MR: is benoemd  
-Bijdrage AC: bedrag is vastgesteld.  
-Vervangend voorzitter MR: is benoemd.  
-continurooster/pauzes: In januari is de evaluatie bij het personeel. Bij ouders wordt er zoals afgesproken na twee 
jaar geëvalueerd.  
-Trendanalyse: Rapport is bedoeld voor de inspectie. Belangrijk is om te kijken naar de groei. Het is een goede 
analyse om te zien of investeringen (bijv. DMT-oefenen) baat hebben.  
-Stroopwafelactie: De planning is afgesproken en wie wat doet. Het gaat in januari/februari 2019 plaats vinden.  
Rondvraag  
-vervanging van het aftredende PMR-lid wordt in het team besproken.  

                     

Na een rondgang langs de klassen afgelopen week, hebben 14 kinderen zich aangemeld om mee te 

doen aan de schoolzwemkampioenschappen in de gemeente Barneveld. Op 2 maart zullen 2 teams 

onze school vertegenwoordigen in zwembad de Veluwehal in Barneveld van 14 – 16.30 uur. Gradda 

Vermeer en Helma Koot zullen beiden een team coachen. Van te voren gaan de kinderen 2 keer 

oefenen, zodat ze goed voorbereid aan de wedstrijd gaan beginnen. Kom je onze teams 

aanmoedigen 2 maart?!  

  

Van de MR 

 

  

Schoolzwemkampioenschappen 

 


