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Mei/juni 
Lied van de maand mei: Lied 371 
Onze Vader (Marcel Zimmer) 
 
Lied van de maand juni: Lied 103e 
Bless the Lord 
 

27 mei CITO week 

28 mei Oudermail 

29 mei t/m 31 mei Alle leerlingen vrij 
i.v.m. studiedag en 
Hemelvaart 

3 juni CITO week 

5 juni Open inloop 

6 juni Regiegroep 
Ouderbetrokkenheid 

7 juni Berghjournaal 
 

 

 

 

 

27 t/m 29 mei 2019 

Wordt vervolgd 

Jezus is veertig dagen bij zijn leerlingen geweest en gaat dan naar de hemel. Is het verhaal nu 

voorbij? Jezus laat zien dat het verhaal juist verder gaat. Hij zegt de leelringen dat ze moeten 

wachten. Doelstelling: de kinderen ontdekken dat het verhaal van Jezus verder gaat, ook als hij niet 

meer op aarde is. 

 

3 juni t/m 7 juni 2019 

Geef het door! 

De leerlingen zijn in Jeruzalem. Daar krijgen ze de Geest. Die geeft hen de woorden en daden om 

alles wat Jezus deed, door te geven. Doelstelling: de kinderen leren dat het Pinksterfeest een feest 

van doorgeven is: door de Geest komen de woorden en daden van jezus bij andere terecht. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kind op Maandag 

 



Er wordt op dit moment achter de schermen hard gewerkt aan de groepsindeling en formatie voor 

het nieuwe schooljaar. Wij begrijpen dat iedereen hier uiteraard nieuwsgierig naar is!  

Wij hopen in de week na Hemelvaart te kunnen communiceren over de groepsindeling voor 

schooljaar 2019-2020 en zullen u via de mail op de hoogte houden hierover.  

De informatie over welke groepsleerkracht komend jaar voor welke groep staat, laat nog even op 

zich wachten. Dit wordt niet eerder dan medio juni / eind juni bekend gemaakt. Nog even geduld 

dus….mooi werk leveren kost tijd. 

 

Vlak na de start van de schooldag, draaien wij de kleuterdeur aan de binnenkant op slot. Helaas 

gebeurt het regelmatig dat de kleuteringang onder schooltijd gebruikt wordt, waardoor de deur van 

binnen te openen is voor onze jongste leerlingen. Leerkrachten hebben geen zicht op deze deur en 

we weten dus niet of er wellicht kinderen door naar buiten gaan.  

U begrijpt dat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan als de deur open blijft. Daarom willen wij u 

nogmaals met klem vragen om de deur van de kleuteringang onder schooltijd (8.35-12.30/14.30) 

niet meer te gebruiken! Hartelijk dank voor uw medewerking om de school veilig te houden voor 

onze kinderen! 

 

Wij willen u laten weten dat juf Lisanne, juf van de Vlindertuin, zwanger is van haar tweede kindje. 
Juf Lisanne is in november uitgerekend. Van harte gefeliciteerd en een fijne zwangerschap gewenst! 
 

 

Vanaf aanstaande maandag 27 mei gaan we weer lege flessen sparen voor Stichting het vergeten 

kind. In de hal bij de kleuters komen 2 boodschappenwagentjes te staan waarin de lege plastic 

flessen kunnen worden ingeleverd. Doet u weer mee? We hopen op een goede actie.  

Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsindeling en formatie 

 

 
Kleuteringang 

 

 

Nieuws uit het team 

 

 

Flessen sparen voor stichting het vergeten kind 

 



Vorige week heeft onze school meegedaan met allerlei sportevenementen:  

 Schoolkorfbaltoernooi 

 Schoolhockeytoernooi 

 Combi8kamp 

 Regionale zwemkampioenschappen 

 Sportdag Kindcentrum Van den Bergh 

Wat een geluk met het mooie weer en wat een enthousiasme en inzet bij kinderen en ouders! 

De kinderen hebben het erg goed gedaan en hebben genoten.  

We willen alle ouders bedanken die hierbij geholpen en aangemoedigd hebben. Zonder uw hulp 

kunnen we niet aan zoveel dingen meedoen als school.  Dank u wel!  

 

 

Uitslagen schoolkorfbal: 

 

Groep: Plaats: 

3 8e, 7e, 5e 

4 7e, 5e,3e 

5 7e, 6e 

6 7e, 6e, 3e 

7 7e, 4e, 1e 

8 6e, 3e 

  

 

Na zich op 2 maart te hebben geplaatst in Barneveld, hebben Daisy, Joëlle, Roos, Joppe, Milouck en 

Quinn op 18 mei voor onze school deelgenomen aan de regionale schoolzwemkampioenschappen. 

Ter voorbereiding hebben ze 2 keer getraind onder begeleiding van Helma Koot. Op 18 mei heeft 

iedereen, onder coachend toezicht van Quinn en Tamara Lagendijk, zich zowel individueel als in de 2 

teamestafettes super in gezet. Het team is op een nette 16e plek geëindigd.  

 

 

Sportactiviteiten Kindcentrum van den Bergh 

 

 

Schoolzwemkampioenschappen 

 



 

 

 

In de hal liggen weer veel gevonden voorwerpen: handschoenen, broodtrommels, speelgoed enz.  

Wie weet ligt er iets van uw kind(eren) bij. Neem gerust een kijkje in onze bak. 

 

   
 

 

 

 

  

Gevonden voorwerpen 

 

 


