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Mei 
Lied van de maand mei: Lied 371  
Onze Vader (Marcel Zimmer) 
13 mei Schoolkorfbal 

15 mei Koffieochtend  

 Excursie (groep 7) 

 Schoolkorfbal 

17 mei Sportdag 

 Schoolkorfbal 

20 mei Excursie Muiderslot (groep 5) 

 14:45-16 uur facultatieve 
gesprekken 

22 mei Open inloop 

 Excursie pluimveemuseum 

(groep 4) 

 13-14:30 uur facultatieve 
gesprekken 

23 mei GMR vergadering 

24 mei Hart voor school (groep 7) 

 Berghjournaal 
 

 

 

 

13 t/m 17 mei 2019 

Blijf je hier? Ruth is met Noömi meegegaan naar Bethlehem. Niet voor vakantie, maar voor altijd! 

En dat maakt het verschil. Eventjes ergens blijven of voor langere tijd! Hoe zou Ruth het in 

Bethlehem vinden? En wat gaat Ruth antwooden als Boaz vraagt bij hem te blijven? 

Doelstelling: De kinderen ontdekken dat er een verscil is tussen evenetjes ergens zijn en ergens 

thuis zijn. 

 

20 t/m 24 mei 2019 

Veel geluk! ‘Veel geluk’ zeg je tegen iemand die iets nieuws gaat beginnen. Net als in de verhalen 

deze week.  Het verhaal van Noömi laat zien hoe verdriet kan veraderen in geluk. 

Doelstelling: De kinderen ontdekken dat de verdrietige situatie van Noömii verandert in nieuw geluk. 

 

 

 

Kind op Maandag 

 



 

In een eerder Berghjournaal meldden wij u al dat wij op 26 maart bezoek hadden van drie collega’s 

van Kindcentrum Koningin Juliana uit Woudenberg. In onze stichting is het gebruikelijk om eens per 

jaar naar bij elkaar te komen kijken. We kijken dan kritisch naar een bepaald onderdeel van ons 

onderwijs. Dit keer keken we bij elkaar naar het didactisch handelen. Didactisch handelen gaat over 

de vaardigheden en het inzicht van de leerkracht om kennis en vaardigheden over te brengen op de 

leerlingen. Het gaat over het motiveren van de leerlingen en over de manier waarop de lessen 

opgebouwd zijn. 

 

Inmiddels hebben we een positieve terugkoppeling ontvangen met daarbij ook waardevolle tips om 

ons onderwijs te kunnen verbeteren. Eén van de zaken die als positief genoemd werd, was de 

opbouw van de lessen. Deze opbouw is in alle groepen hetzelfde en dat is voor kinderen 

erg duidelijk. Er is oog voor de verschillende niveaus van de kinderen en kinderen zijn betrokken bij 

het onderwijsproces. We kregen ook terug dat er veel rust is in de school. Waar nog 

ontwikkelpunten liggen is op het gebied van adaptief werken: op welk moment laat je kinderen los 

tijdens de instructie? Wie moet een lange en wie moet een korte instructie krijgen? Een mooi thema 

om met elkaar verder uit te diepen! We kijken met een tevreden gevoel terug op deze audit.  

 

Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar als school richten we ons op veel meer dan dat. Leerlingen 

die zich bijvoorbeeld niet veilig voelen, niet uitgedaagd worden of zich niet begrepen voelen, halen 

niet het beste uit zichzelf naar boven. Hoe tevreden leerlingen (en ouders) zijn, is voor scholen een 

belangrijk gegeven. Met de invoering van de Wet ‘Sociale veiligheid op school’ zijn wij als school 

verplicht om sociale veiligheid jaarlijks te monitoren. 

Voor de meivakantie hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 een vragenlijst ingevuld over hun 

welbevinden op onze school. We zijn trots op de resultaten van deze vragenlijst. De kinderen 

beoordelen onze school met een 8,2. De uitslag van de leerlingtevredenheidsenquête is gepubliceerd 

op de website Scholen op de Kaart. U kunt een kijkje nemen door op deze link te klikken: 

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6003/1100/Kindcentrum-Van-den-

Bergh/Leerlingtevredenheid 

 

Op maandag 20 mei en woensdag 22 mei vinden de facultatieve oudergesprekken plaats voor groep 
1 t/m 7. Deze gesprekken zijn niet verplicht. De leerkracht kan u uitnodigen voor een gesprek maar 
u kunt ook op eigen initiatief een gesprek aanvragen.  
Het intekenen gebeurt deze keer niet digitaal maar middels intekenlijsten. De lijsten hangen vanaf 
woensdag 15 mei op het prikbord in de hal bij de speelzaal. Hierop kunt u zelf een gesprek plannen.  
 

Wilt u de notulen van de laatste vergadering inzien, kunt u deze opvragen via de MR door een mail 

te sturen: mr.bg@pcogv.nl  
 

 

 

 

 

Terugkoppeling audit 
 

 

Leerlingtevredenheidsenquete 
 

 

Intekenen oudergsprekken 

 

 

Vanuit de MR 

 

https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6003/1100/Kindcentrum-Van-den-Bergh/Leerlingtevredenheid
https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6003/1100/Kindcentrum-Van-den-Bergh/Leerlingtevredenheid
mailto:mr.bg@pcogv.nl


A.s. woensdag is er een koffieochtend over onze nieuwe methodes BLINK 

(wereldoriëntatie) en Stepping Stones Junior(Engels). We werken hier nu 

een tijdje mee en vinden het leuk om u te laten zien hoe 

de methodes eruit zien en hoe ze werken.  

U bent van harte welkom om 8.30 uur in het speellokaal 

van onze school. Natuurlijk staat de koffie/thee klaar.  

 

 

Beste ouders, in de bijlage is het rooster van het korfbal te vinden.  
Wij willen jullie allemaal veel succes wensen volgende week.    
                                
Sportieve groet, Team van den Bergh.  
 
 

 
Vrijdag 17 mei is het sportdag. In gemengde groepen van kinderen van 
groep 1 t/m 8 gaan we ’s morgen de sportieve strijd met elkaar aan op het 
voetbalveld van VVOP. 
De kinderen van groep 1 t/m 4 worden om 8.30 uur meteen op het VVOP-
veld gebracht. De kinderen van groep 5 t/m 8 komen op school.  
Zij gaan lopend naar het VVOP-veld. De kinderen van groep 7, ook die van 
de combi, gaan op de fiets! De kinderen krijgen te drinken en iets lekkers 
tussendoor en ook voor de lunch wordt gezorgd! 
 

Om 12.30 uur kunnen de kinderen van groep 1 t/m 4 weer bij het VVOP-veld opgehaald 
worden. De hogere groepen hebben ’s middags nog een sportief vervolg. Zij komen om 14.30 
uur weer terug op school. We hopen dat veel ouders komen helpen of aanmoedigen! 
 

 

  

Koffieochtend 

 

  

Schoolkorfbal 

 

   

Sportdag 
 

 


