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

28 juni Hart voor school (groep 8 en team) 

28 juni Oudermail 

1 juli GMR vergadering 

3 juli Open inloop 

 Schoonmaakmiddag 

4 juli Rapport mee naar huis 

5 juli  Berghjournaal 

8 juli  Rapportgesprekken (facultatief) 

10 juli Rapportgesprekken (facultatief) 

16 juli Afscheidsavond groep 8 

17 juli Open inloop 

 Overvliegmoment 

18 juli Speelgoedmiddag (groep ½) 

19 juli Berghjournaal 

 12.30 uur Start vakantie 
 

 

 

 

 

 

24 juni t/m 28 juni 2019 

Je bent niet alleen  

De profeet Elia moet vluchten voor Izebel, de vrouw van koning Achab. Elia is 

bang en wil opgeven maar God stuurt een Engel die hem brood en water 

brengt. Zo kan Elia verder en vindt hij God op de berg, in de stilte.  

Doelstelling: de kinderen ontdekken dat er een God is de altijd naar je omziet, ook als je je alleen 

voelt. 

 

1 juli t/m 7 juli 2019  

Wil je nog meer? 

Koning Achab heeft bijna alles, maar het is niet genoeg. Hij wil de tuin van zijn 

achterbuurman Nabot. Als de tuin niet te koop is, gaat Achab boos in bed liggen. 

Koningin Izebel bedenkt een plan. Nabot wordt uit de weg geruimd. Maar dan 

komt Elia langs en verteld dat God hier boos om is. 

Doelstelling: De kinderen bedenken wat het met je doet als je nooit genoeg lijkt te hebben. Ze 

beseffen dat het fijn is om tevreden te zijn.  

 

Kind op Maandag 

 



 

 

 
Zoals afgesproken hebben we na een klein jaar een enquête met betrekking tot het continurooster 

afgenomen. Hartelijk dank voor het invullen. Hierbij leest u een korte samenvatting van de 

ingevulde enquêtes. 

We hebben 68 ingevulde enquêtes ontvangen. Dit betreft 124 van de 241 kinderen.  

60 ouders ervaren het continurooster als positief. Zij geven als redenen aan dat er meer rust is voor 

de kinderen, zowel op school als na schooltijd. Er is duidelijkheid en continuïteit voor de kinderen. 

Voor een enkele ouder geeft het rust op het werk. Ook het minder heen en weer naar school 

moeten, wordt als prettig ervaren voor zowel kind als ouder. De te korte (eet-)pauzes worden ook 

bij deze groep als verbeterpunt aangegeven. Ook wordt door een enkeling een eventuele overgang 

naar een 5-gelijke-dagen rooster geopperd als verbeterpunt. 

6 ouders (groep 4 en hoger) ervaren het continurooster negatief. Als redenen worden onder andere 

de te korte (eet-)pauzes, meer oppas nodig en niet in het belang van het kind aangegeven. 

2 ouders (Zowel onder- als bovenbouw) hebben geen mening over hoe ze het continurooster 

ervaren. Ze geven aan dat ze het continurooster wel als prettig ervaren als ouder, fijn dat alle 

kinderen overblijven en dat er meer rust is na schooltijd. De lunchpauze is echter wel een 

verbeterpunt. 

We zullen de uitkomst van de enquête meenemen in onze voorbereiding op het nieuwe schooljaar. 

Met name de pauzes zullen hierbij van ons extra aandacht krijgen. 

Vriendelijke groet, 

Het team en de MR van Kindcentrum van den Bergh 

 

 

Komende week staan hoge temperaturen voorspeld. Vandaag viel op 

school het woord continurooster. Dit heeft niet direct onze voorkeur. Er 

hangen veel zaken mee samen (afstemming BSO, lesurenberekening, 

kinderen liggen met hoge temperaturen soms laat op bed en moeten er 

dan toch vroeg eruit om eerder op school te zijn, etc.)  

Het is een feit dat het komende week warm is. Als school hanteren we de 

volgende richtlijnen:  

- het is einde schooljaar en er staat minder druk op het lesprogramma. 

We gunnen leerkrachten en kinderen bij hoge temperaturen ook wat rust 

en vragen, zeker op de middagen, geen optimale prestaties van hen. 

Kortom: wellicht vaker een spelletje.  

- geeft u uw kind(eren) gerust een flesje water mee dan kunnen ze 

gedurende de dag genoeg drinken. Wilt u dit wel bij water houden?  

- smeert u ook uw kind(eren) ’s morgens in met zonnebrandcrème? 

- vaak willen we met heet weer naar buiten. Weet dat het buiten soms warmer is dan binnen.  

- we proberen de school koel te houden door de zonwering dicht te laten. Daarnaast huren we vanaf 

maandag 1 mobiele airco’s. Hopelijk geeft dit nog de nodige verlichting.   

De andere scholen van onze stichting gaan op dit moment nog niet over naar een tropenrooster. 

Ook vanuit de stichting zijn er geen richtlijnen gegeven. Vandaar dat wij ons de komende week op 

bovenstaande manier gaan redden. De week erna staat voor nu met 20 graden voorspeld…  

  

 

Terugkoppeling enquête continurooster 

 

 

Temperatuur 

 



 

Heeft u nog kind thuis die komend schoolkaar 4 jaar wordt, dan is het fijn als u uw kind nu al inschrijft. 

De leerlingenaantallen zijn belangrijk voor de groepsindeling voor volgend schooljaar. 

Op school zijn aanmeldingsformulieren verkrijgbaar. Voor vragen kunt u terecht bij de directie. 

 

 

Met het oog op het aangekondigde warme weer komende week, willen we graag de 
schoonmaakmiddag een weekje verzetten.  
Graag zien we u op 3 juli met emmers en sop om de school weer blinkend schoon te 
maken. Kunnen we ook op u rekenen? Tot dan!  
 

 

Zoals jullie misschien al gehoord of gelezen hebben 

(o.a. in de Barneveldse Krant), zwemmen wij, Joëlle 

Goodijk (groep 5) en Quinn Frunt (groep 7), 

aanstaande zaterdag samen met 9 andere minioren van 

DWK en onze begeleiders 500 meter mee met Maarten 

van der Weijden tijdens zijn 11-stedenzwemtocht in 

Stavoren. Ons team zal deze dag gevolgd worden door 

het Jeugdjournaal.  

Vind je het leuk om ons te volgen, houd dan de site 

11stedenzwemtocht.nl en het Jeugdjournaal aanstaande zaterdag in de gaten! Wij hebben er super 

veel zin in! 

 

 

Afgelopen woensdag 19 juni hebben een aantal kinderen 

van onze school de typecursus afgesloten.  

Zij hebben een aantal weken elke woensdag uit school 

typeles gehad en woensdag was de laatste keer. Goed 

gewerkt allemaal!! 

 

 

 

 

Gisteravond was het SamSam Olé concert op het plein voor het Schaffelaartheater in Barneveld. Groep 
5 heeft bijna het hele jaar AMV-muzieklessen gehad. Daarom mochten zij optreden met in totaal zo'n 
350 kinderen en een groot orkest. Er werd uit volle borst gezongen. Ook werd er door de kinderen 

 

Aanmelding  

 

 

Schoonmaakmiddag 

 

 

Joëlle en Quinn a.s. zaterdag in het jeugdjournaal 

 

 

Typecursus 

 

 

SamSAm Olé concert 

 

http://11stedenzwemtocht.nl/


muziek gemaakt met stokjes, schudeitjes en boomwhackers! Wat leuk dat er ook heel veel familie en 
bekenden kwamen luisteren en meezingen! 
 
 
 
 
 

Groep 7 had meegedaan met een cursus digitaal 
componeren. In groepjes gingen de kinderen achter  
laptops aan de gang met muziek. Dit werd een echte 
track.  Dit had groep 7 zo goed gedaan, dat ze met twee 
andere scholen genomineerd waren voor de bokaal. 
Uiteindelijk zijn ze tweede geworden. Heel knap gedaan! 
 
 
 
 

De muziekschool viert ook vandaag en morgen nog feest, omdat ze 40 jaar bestaan. Samen muziek 
maken is een groot feest en ook nog eens heel goed voor de ontwikkeling van je hersenen. Voor 
muzieklessen kun je niet alleen bij de muziekschool terecht, maar natuurlijk ook bij Crescendo. Gelukkig 
besteden we op school ook regelmatig tijd aan het maken van muziek. 
 
Meer foto’s van deze avond zijn te vinden op: www.muziekschoolbarneveld.nl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

http://www.muziekschoolbarneveld.nl/

