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Juni 
Lied van de maand juni: Lied 103e 
Bless the Lord 
 

9 juni 1ste  Pinksterdag 

10 juni 2de Pinksterdag; alle leerlingen vrij 

11 juni Cito week,  

AC vergadering 

15 juni Koffieochtend 

16 juni Vaderdag 

17 juni MR vergadering 

19 juni Open inloop 

21 juni  Berghjournaal 
 

 

 

 

 

 

11 juni t/m 14 juni 2019 

Wie kun je vertrouwen?  

Deze week ontmoeten we twee mannen die allebei op een andere God 

vertrouwen. Koning Achab vetrouwt op de God Baäl. De profeet Elisa vertrouwt op 

de Heer. God laat zien dat op hem vetrouwen de moeite waard is. 

Doelstelling: de kinderen ontdekken wat er in de verhalen gebeurt als mensen op 

God vertrouwen. 

 

7 juni t/m 21 juni 2019  

 

Water en vuur 

Achab luistert niet naar God, maar naar een andere God, Baäl. Deze week laat 

God door water en vuur zien dat Hij de God is om naar te luisteren. 

Doelstelling: de kinderen ontdekken hoe water en vuur een rol spelen in de 

verhalen. 

 

 

Kind op Maandag 

 



 
Wij zijn dit jaar op tijd met de vakantieplannen en de planning van de vrije dagen. Daarom 
communiceren wij deze hierbij alvast aan u:  
 

Vakanties in 2019-2020:  
Start nieuwe schooljaar 2 september 2019 
Herfstvakantie   21 oktober t/m 25 oktober 2019   
Kerstvakantie     23 december 2019 t/m 3 januari 2020  
Voorjaarsvakantie        24 februari t/m 28 februari 2020 
Meivakantie               27 april t/m 8 mei 2020 
Zomervakantie      20 juli t/m 28 augustus 2020 

 
Vrije dagen in 2019-2020: 
Goede Vrijdag     10 april 2020 
Pasen                12 april en 13 april 2020  
Hemelvaartsdag    21 mei 2020 
Extra vrije dag   22 mei 2020 
2de Pinksterdag   1 juni 2020 
 
Studiedagen van het team waarop alle kinderen vrij zijn:  
- woensdag 9 oktober 2019 
- maandag 28 oktober 2019  
- dinsdag 4 februari 2020 
- vrijdag 27 maart 2020 
- woensdag 20 mei 2020  

- donderdag 25 juni 2020 
 
Daarnaast nog extra vrije momenten: 
- vrijdag 6 december 2019:  groep 1 t/m 4 hele dag vrij  
- vrijdag 20 december 2019: groep 1 t/m 4 hele dag vrij  
- vrijdag 20 december 2019: groep 5 t/m 8 ’s middags vrij  
- vrijdag 17 juli 2020:  groep 5 t/m 8 ’s middags vrij 
 

 
Terwijl de kinderen vorige week lekker konden genieten van een extra lang Hemelvaartsweekend, 

werd er woensdag 29 mei op school nog hard gewerkt door de leerkrachten.  
De jaarplanning voor 2019-2020 kwam voorbij, uiteraard was de formatie onderwerp van gesprek 
én er werd door onze ICT-er, juf Mariëtte, een presentatie over het gebruik van SharePoint gegeven.  
Juf Marjolijn (LIO-er) presenteerde haar afstudeeropdracht aan het team: een ontwerp van het 
nieuwe schoolplein. Komend jaar zal er verder gedacht worden over de realisatie hiervan. De 
plannen zien er in ieder geval veelbelovend uit!  
 

Tot slot mochten alle leerkrachten nog even hard aan het werk met het 
maken van een Engelse toets. En dat was nog best pittig! Omdat we vanaf 
dit jaar in iedere groep Engels les geven, is het goed om ons eigen niveau 
te bepalen. Komend jaar zal het team scholing krijgen op het gebied van 
Engels onderwijs. Op basis van de uitslagen van deze toets weten we nu 
waar ons gemiddelde niveau ligt en hoe onze scholing daarop aangepast 
kan worden. Na deze intensieve dag was het ook voor de leerkrachten 
heerlijk genieten van een fijn, lang weekend! 
 

 

 

 

 

 

Vakanties komend schooljaar 

 

 

Een terugblik op onze studiedag 

 



 
Een oproep aan alle ouders opa’s, oma’s, oppassen, etc. die groene vingers 
hebben: op zaterdag 15 juni staat het tuinonderhoud weer gepland. En 
heeft u geen groene vingers, maar heeft u deze ochtend wel wat tijd? Ook 

dan bent u van harte welkom!  
We starten deze ochtend om 09.00 uur met tuinieren en hopen dat een 
aantal mensen zich nog aansluit bij ons. U kunt zich opgeven bij onze 
conciërge Kris via kris.willemsen@pcogv.nl Wij zorgen ook deze dag weer 
voor de inwendige mens!  
 

 
Op woensdagmiddag 26 juni hopen we weer op veel hulp te mogen 
rekenen tijdens de schoonmaakmiddag. Helpt u deze middag ook mee om 
het lokaal van uw zoon/dochter een extra schoonmaakbeurt te geven? De 
kinderen en wij zouden er erg blij mee zijn! 
U bent van 13.30 uur van harte welkom. Wij zorgen uiteraard voor een 
kop koffie/thee met een koekje. Wilt u uw eigen emmer en 
schoonmaakspullen meebrengen? Vele handen maken licht werk en met 
elkaars hulp zijn we vast snel klaar met een schone school als resultaat! 
Graag tot dan!  
 

 

Beste ouders / verzorgers,  

Wij werken sinds dit schooljaar met een continurooster. Zoals in het voortraject met u besproken, 

zou er aan het einde van dit schooljaar een evaluatie plaatsvinden. Wij willen u daarom vragen om 

deze korte enquête zo zorgvuldig mogelijk in te vullen.  Wij zijn erg benieuwd naar uw bevindingen 

en opmerkingen. De uitslag van de enquête is een peiling en heeft geen verdere gevolgen voor ons 

huidige continurooster. De enquête kunt u tot uiterlijk vrijdag 14 juni a.s. invullen. Hartelijk dank 

voor uw tijd en moeite!  

 

Een hartelijke groet,  

Het team en de MR van Kindcentrum van den Bergh  

 

Klik hier om de enquête in te vullen.  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DmYr44hUUUOJmjV7x0HHP4nI_bvTuGJImkgdeCLVWxFUN1RYS0FW
VkhXV1RRV0kyWUxRT1dTVUo2NS4u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuinonderhoud 15 juni 2019 

 

 

Schoonmaakmiddag 26 juni  

 

 

Enquête continurooster 
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