#3 | 27 september 2019
September/Oktober

Lied van de maand: 377 Zoals ik ben, kom ik nabij.
Klik hier om het lied te luisteren.
30 sept
Schoolfotograaf
2 okt
Open inloop
2 okt
Start Kinderboekenweek
2 okt
Boekenmarkt
3 okt
Theatervoorstelling groep 3 en 4
4 okt
Hart voor school (Kikkersloot)
7 okt
Ouderbetrokkenheidsgroep
9 okt
Studiedag team; alle kinderen vrij
11 okt
Oudermail
11 okt
Rijksmuseum groep 6 en 8
13 okt
Schoolkerkgezinsdienst
16 okt
Open inloop
17 okt
GMR-vergadering
18 okt
Rijksmuseum groep 6 en 7
18 okt
Speelgoedochtend kleuters
18 okt
Berghjournaal
21 t/m 25 okt
Herfstvakantie

Kind op Maandag
30 september t/m 4 oktober 2019
Babbelstad
De familie van Sem, Cham en Jafet worden grote volken, die uiteenvallen in
nieuwe volken. Ze kunnen elkaar steeds moeilijker verstaan, zo blijkt bij de
torenbouw van Babel. Tijd om een eigen plek te zoeken, waar ze hun eigen taal kunnen spreken.
Doelstelling: De kinderen zijn deze week bezig met praten, begrijpen, moeilijke woorden en
vreemde talen, elkaar wel en niet verstaan.
7 t/m 11 oktober 2019
Waar ga je heen?
Abram heeft de stem van God gehoord: ‘Ga weg uit je land!’ Hij weet niet
waarheen God hem brengen zal. Als Abram en Lot meer ruimte nodig hebben
voor hun kuddes, weet Lot waar hij naar toe wil.
Doelstelling: Meestal kiezen ouders voor kinderen waar ze heengaan om te wonen, op vakantie of
een dagje uit. Wat als kinderen dat zelf mogen kiezen: weten ze waar zij heen willen?

14 t/m 18 oktober 2019
Beloofd is beloofd
Abram is op weg, een weg vol onzekerheid. Elke keer laat God hem zien dat het
goed komt, meer dan goed zelfs. Hij belooft Abram een groot nageslacht.
Doelstelling: De kinderen ontdekken dat wat God aan Abram belooft, ook zal gebeuren.

Voorstellen
Hallo allemaal!
Mijn naam is Sanne Westerbroek. Ik ben 20 jaar en ik kom uit Putten. Momenteel zit
ik in mijn laatste jaar van de Pabo op de Marnix Academie in Utrecht. Ik sta het hele
schooljaar op maandag en dinsdag voor de klas in groep 8 en op woensdag heb ik
mijn onderzoeksdag. Ik heb heel veel zin in dit schooljaar! Groetjes,
Sanne Westerbroek

Schoolfotograaf
Foto Koch komt aanstaande maandag 30 september de schoolfoto’s maken. Dit jaar komen er twee
fotografen om alle foto’s op één dag te maken.
Broertjes en zusjes foto
Ook dit jaar is er de gelegenheid om broer-zusfoto’s te laten maken. Maandag is er tussen 14.30 uur
-15.00 uur een inloopmoment voor deze foto. U kunt met uw kinderen naar de speelzaal van de
kleuters komen. Er staan twee fotografen klaar die de broertjes en zusjes op de foto zetten.
Broertjes en zusjes die niet op Kindcentrum Van den Bergh zitten mogen ook op deze foto.
Bestellen
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje via de
leerkracht. Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord.
Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie
voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de
groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur, acceptgiro of creditcard. Als
u wilt kunt u zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of expartner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.

Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek! Op school starten we met z'n allen buiten op het
plein. Ook zingen we dan het bijbehorende lied: Reis mee!
Aansluitend is er binnen, in het lege lokaal (vorig jaar de Berenboot) een
boekenmarkt. De Bruna levert ons boeken en tijdschriften. De Activiteiten
Commissie van de school helpt ons de boeken te verkopen. Bij besteding van 10
euro krijgen de kinderen het Boekenweekgeschenk 'Haaientanden' gratis. 20% van
de verkoop van de boeken mag de school bij de Bruna besteden aan nieuwe
boeken. De afgelopen jaren hebben we hier o.a. Engelse boeken, samenleesboeken en gedichtenbundels voor gekocht. De bonnetjes van aankopen bij de Bruna

tijdens de Kinderboekenweek mogen hiervoor ook op school ingeleverd worden. Aan de eind van de
ochtend is er ook weer de mogelijkheid om boeken te kopen.
De leesconsulent Jantine de Jong van de bibliotheek komt die dag in de groepen 5 t/m 8 voorlezen.
Donderdag 3 oktober gaan groep 3 en 4 naar het theater voor de voorstelling: “Tim op de Tegels”
van Kees de Boer!
Dinsdag 8 oktober komt Elly van Noort van de bibliotheek voorlezen in de Kikkersloot en de
Vlindertuin.
Zondag 13 oktober hebben we een SKG-dienst met hetzelfde thema: Reis mee!
Uiteraard gaan we in deze anderhalve week veel (voor)lezen over reizen. Ook de creamiddag op
vrijdag sluit aan bij dit thema. Leest en reist u mee?

Schoolkerkgezinsdienst
Zondag 13 oktober vieren we weer met elkaar een S(school) K(kerk) G(gezins)dienst in de
Gereformeerde Kerk in Voorthuizen.
De dienst begint om 9.30 uur en de voorganger is ds. Garbrich Baalbergen.
De dominee komt bij ons op school om al het een en ander te vertellen. Deze dienst valt midden in
de Kinderboekenweek. Daarom is het thema: Reis mee!
In de bijbel zijn veel mensen op reis. Vaak om te vluchten maar ook om te helpen/te redden.
In de week voorafgaand aan de dienst staan de verhalen van Abraham centraal, die ook op reis
gaat.
Maar de dienst gaat over Jona. Jona moet naar Ninevé om de mensen te redden. Hij wil niet. Zou jij
op reis gaan om mensen te redden/helpen die je niet kent? Je reizen kunnen lang en kort zijn. Je
kan ook naar iemand toe gaan, om te helpen, dicht bij je in de buurt. Voor wie ben jij wel eens ‘op
reis’ gegaan? En….er zijn regels, ook voor onderweg: de 10 geboden.
Iedere groep zal een mooi werkstuk maken wat in de kerk te zien zal zijn en we zingen veel liederen
met elkaar. Voor de kinderen tot en met 3 jaar is er oppas.
Van harte welkom!

Ouderbijdrage
Jaarlijks vragen we u om een vrijwillige ouderbijdrage.
De hoogte van het bedrag is ongewijzigd ten opzichte van vorig schooljaar: 30 euro per kind.
Dit bedrag zal het enige bedrag zijn dat we van u vragen gedurende het schooljaar.
We verwachten de kosten van alle activiteiten en de uitstapjes met de groep te kunnen dekken als
alle ouders de vrijwillige bijdrage betalen.
Van deze bijdrage bekostigen we onder andere:
o het sinterklaasfeest
o het kerstfeest, waaronder per 2 jaar een kerstgeschenk in de vorm van een boek
o het paasfeest
o projecten en thema’s
o sportactiviteiten en sportkleding
o uitstapjes met de groep
We vragen u om deze bijdrage over te maken. Om het u makkelijk te maken kunt u tot en met 9
oktober gebruik maken van onderstaande links:
Betalen voor 4 kinderen https://tikkie.me/pay/ue6f73be3h10blbis2s7
Betalen voor 3 kinderen https://tikkie.me/pay/oojfcg52enc7kd1e6pq9
Betalen voor 2 kinderen https://tikkie.me/pay/c8512ju7bc55pujnbkmf
Betalen voor 1 kind https://tikkie.me/pay/5csdkt3dc2lj9difmcos
Vanzelfsprekend kunt u ook zelf het juiste bedrag overmaken naar bankrekening
NL96 RABO 0366 322028, t.n.v. Dr. W. van den Berghschool Activiteitencommissie, o.v.v.: ACbijdrage en naam + groep van uw kind(eren).
Mocht het voor u financieel moeilijk zijn om deze bijdrage te voldoen, dan wijzen wij u erop dat er bij
de gemeente Barneveld een speciale regeling is voor vergoeding van schoolkosten voor ouders met
een laag inkomen (tot 120% van het minimumloon). Nadere informatie is bij de gemeente Barneveld
te verkrijgen en te vinden op www.berekenuwrechtplus.nl. U kunt ook altijd voor informatie terecht
bij de directie. Wij denken graag met u mee!
We hopen dat we op uw bijdrage kunnen rekenen!

Buitenschoolse opvang
Wij willen onze kinderopvang onder uw aandacht brengen.
Inmiddels bieden wij aan steeds meer kinderen op maandag, dinsdag en donderdag buitenschoolse
opvang. Heeft u behoefte aan opvang? Laat het ons weten!
Ook als u behoefte heeft aan opvang op woensdag en vrijdag.
U kunt dit aangeven door een mail of ingevuld aanmeldingsformulier te sturen naar
kindplanning.barneveld@pcogv.nl.
Wanneer wij in beeld hebben welke behoefte er is kunnen we mogelijk groepen/dagen uitbreiden.
Mocht uw opvangbehoefte in de toekomst veranderen? Laat het ons weten dan kunnen wij kijken of
wij u een passend aanbod kunnen doen.

Medezeggenschapsraad
Door de notulen van de medezeggenschapsraad (MR) te lezen, bent u op de hoogte van de
onderwerpen die in de vergadering aan de orde zijn geweest.
De laatste notulen van de MR is op de website te lezen. Klik hier om gelijk een kijkje te nemen.

