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28 t/m 2 oktober: Zo gaan we het doen 

Mozes trekt met het volk Israël door de woestijn. De mensen vragen hem 

voortdurend om raad. Dit is te veel voor Mozes. Zijn schoonvader zegt hem hoe 

het beter kan. Verder geeft God tien leefregels, waarmee hij zegt: “Zo gaan we 

het doen.” 

 

5 t/m 9 oktober: Dat kun je niet maken! 

God heeft zijn volk Israël beloofd hen veilig weg te brengen naar een nieuw land. 

Toch lijkt het volk die belofte keer op keer te vergeten. Als Mozes te lang weg is, 

maken ze een foute keuze. En dat maak kapot.  

 

12 t/m 16 oktober: Niet zonder jou  

Deze week zien we iets van de wonderlijke relatie tussen Mozes en God. Als 

God aangeeft niet meer mee te willen gaan met het volk, overtuigt Mozes hem 

om wel mee te gaan. God sluit opnieuw een verbond met Mozes en zijn volk.  

 

 

 

 

Kind op Maandag 

 



 

Aanstaande maandag is het een studiedag voor het team. Alle kinderen zijn 

die dag vrij. Wat staat er op de agenda van de studiedag?  

We gaan het hebben over de Bibliotheek op school: het belang van lezen.  

Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek over het instructiemodel dat we 

toepassen tijdens de lessen. Ook het schoolplein staat op de agenda.  

De leerkrachten van groep 1/2 gaat met elkaar in gesprek over groepsplannen en groep 4 t/m 8 

spreekt met elkaar over wereldoriëntatie (BLINK).  

 

 

De eerste vier schoolweken zitten erop. Wat genieten alle teamleden ervan om met de kinderen op 

school te kunnen werken.  

Helaas misten we de eerste weken regelmatig kinderen in de klas, omdat ze verkouden waren.  

Landelijk is deze maatregel aangepast en dat was deze week al te merken door een flinke 

vermindering van het aantal telefoontjes voor schooltijd.  

 
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve:  
* als het kind ook andere klachten heeft die passen bij corona, zoals benauwdheid en/ of koorts; 
* als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;  

* als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of 
benauwdheid. 
 

Twijfelt u of uw kind naar school mag, raadpleeg dan deze vernieuwde beslisboom. 

 

Als managementteam ervaren we de afgelopen weken dat we veel mogen puzzelen; hoe zorgen we 

ervoor dat alle groepen bemand zijn?   

Wanneer een leerkracht lichte klachten heeft, moet hij/zij eerst getest worden voordat hij/zij weer 

les mag geven. U begrijpt dat wij blij zijn dat leerkrachten sinds afgelopen maandag voorrang 

krijgen bij het testen.  

 

Ondanks de voorrang bij testen, zien we een zorgelijke situatie als we kijken naar het aantal 

beschikbare invallers. We streven ernaar om de lessen zo veel mogelijk door te laten gaan, maar 

voorzien ook dat er situaties komen dat dat niet mogelijk is. Daarom hebben we een protocol 

opgesteld, zodat we zo goed en snel mogelijk kunnen schakelen. Hierbij informeren we u over de 

inhoud van het protocol.   

Wat doen we als …  
  
we geen leerkracht hebben?   

Ter info: Als een leerkracht milde klachten heeft en negatief getest is op COVID-19 dan mag hij/zij 
lesgeven voor de groep.  
 
Stap 1: vervanging. (groep 1 t/m 8)  
Situatie: de groepsleerkracht is niet in de gelegenheid om te werken.   
Oplossing: een vervanger geeft les aan de groep.   
  

Geen invaller beschikbaar:   
Als uitzondering kan het voorkomen dat groep 8 een dag thuisonderwijs volgt (noodpakketje stap 
3), zodat de leerkracht van groep 8 inzetbaar is voor een andere groep.   
(Kinderen van groep 8 kunnen makkelijker een dag(deel) alleen thuis zijn, dan jongere groepen.)  
  
Noot: Stap 2 en 3 gelden voor groep 3 t/m 8. Is er bij groep 1/2 geen leerkracht voor een van 

 

Studiedag 

 

 

Maatregelen Corona 
 

https://kindcentrum-vandenbergh.nl/wp-content/uploads/2020/09/Beslisboom-neusverkouden-0-jaar-tm-groep-8.pdf


de groepen, dan:   

- verdelen we de kinderen over de andere twee groepen.  
- indien de groepen daar te groot voor worden of we missen twee leerkrachten, zijn deze kinderen 
thuis en ontwikkelen ze zich verder door thuis te spelen. 
   
Stap 2: thuisonderwijs met online instructies (groep 3 t/m 8)  
De situatie: Er is geen invaller beschikbaar en de leerkracht is met milde klachten thuis (wachtend 
op de testuitslag of positief getest met milde klachten).  

Oplossing: De leerkracht geeft digitaal onderwijs zoals we gewend waren in de tijd van 
thuisonderwijs. Op Google Classroom worden (indien mogelijk) de werkbladen gepost.   
  
De kinderen krijgen taal, spelling, rekenen, begrijpend lezen (vanaf groep 5), schrijven (groep 3, 4, 
5 en evt. hogere groepen) 
  
De leerkracht zet op Classroom wat de kinderen die dag moeten maken en is om 10.00 uur, 11.00 

uur en evt. 13.00 uur online voor instructies via Google Meet.  
De leerkracht geeft om 10.00 uur en om 11.00 uur een instructie. Kinderen kunnen zelf (evt. in 
overleg met ouders) kiezen of de instructie nodig hebben.   
Mochten er kinderen zijn die vragen hebben over ander werk of verlengde instructies nodig hebben, 
dan kunnen zij dit aangeven bij de leerkracht.  
Zij kunnen om 13.00 uur een extra instructie krijgen. *  
*de tijden van de instructie zijn een indicatie. De leerkracht kan deze aanpassen. Mochten er 

meerdere groepen tegelijk thuisonderwijs krijgen, dan stemmen de leerkrachten onderling de 
instructietijden af, zodat deze tijden verspringen.  
  
We kiezen voor live instructies, zodat kinderen in de gelegenheid zijn om vragen te stellen aan de 
leerkracht en de leerkracht kan inspelen op specifieke vragen.   
    
Stap 3: Noodpakket voor drie dagen  
Situatie: Er is geen leerkracht om les te geven en de groepsleerkracht is te ziek om online lessen te 

verzorgen.   
Oplossing: Alle kinderen ontvangen woensdag 30 september een pakketje met werk voor 3 dagen.  
Bij het pakketje maken leerkrachten een planning voor de drie dagen.   
Bewaar dit pakketje thuis op een handige plek, zodat u het erbij kunt pakken indien nodig.  
 
N.B.  

 Kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen op woensdag 30 september allemaal een schrift mee 

naar huis waarin ze het werk kunnen maken. Werkbladen zien de kinderen op het scherm. 
Antwoorden worden geschreven in het schrift. 

 In de thuiswerkperiode waren we in de gelegenheid om chromebooks uit te lenen. Dat is in 
deze situatie niet mogelijk, omdat we deze dagelijks inzetten in de klas. De kinderen kunnen 
Classroom inzien op een tablet, laptop, pc of smartphone (download de app Google 
Classroom en Meet).    

 

Jaarlijks wordt u een om een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Daar wij als MR 

(Medezeggenschapsraad) toezicht houden op de besteding van de ouderbijdrage, willen wij u graag 

op de hoogte stellen van de besteding van de ouderbijdrage van afgelopen schooljaar. Normaal 

gesproken worden o.a. de volgende activiteiten van de ouderbijdrage gedaan; 

 het sinterklaasfeest   

 het kerstfeest, waaronder per 2 jaar een kerstgeschenk in de vorm van een boek  

 het paasfeest  

 projecten en thema’s  

 sportactiviteiten en sportkleding  

 uitstapjes met de groep  

We hebben afgelopen schooljaar tot half maart toch al heel veel leuke dingen gedaan. Echter 

hebben na maart ook heel wat activiteiten geen doorgang kunnen hebben, maar zijn er ook wel 

alternatieven geweest in de vorm van attenties naar de ouders en kinderen. Er is uiteindelijk minder 

 

Ouderbijdrage 

 



uitgegeven dan begroot was. We hebben besloten om dit deel te besteden aan het schoolplein, 

zodat alle kinderen er uiteindelijk van profiteren. 

We hebben besloten dat de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar net als afgelopen jaar €30,- 

zal zijn. We hopen dat alle geplande activiteiten en excursies, ondanks Covid-19, dit jaar wel kunnen 

plaats vinden. Er wordt ook gekeken wat voor een excursies wel binnen de mogelijkheden van de 

coronamaatregels liggen, zodat we de kinderen ondanks Covid-19 leuke en leerzame activiteiten 

kunnen aanbieden. Groep 8 heeft deze week al kunnen genieten van hun kamp. Laat dat een mooie 

stap zijn richting een leuk en leerzaam jaar met mooie activiteiten. 

 

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 1 kind  

Betalen voor 2 kinderen    

Betalen voor 3 kinderen  

 
Vanzelfsprekend kunt u ook zelf het juiste bedrag overmaken naar bankrekening   
NL96 RABO 0366 322028, t.n.v. Van den Bergh Activiteitencommissie, o.v.v.: AC-bijdrage 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!  
 
Met vriendelijke groet,  
De medezeggenschapsraad 

  

 
Steeds meer ouders maken gebruik van de opvang op onze locatie. De kinderen genieten na  

schooltijd van o.a. het gezellig samenzijn, spelletjes en buiten spelen en het maken van lekkernijen.  

Zowel kinderen uit de onderbouw als bovenbouw gaan naar de buitenschoolse opvang en dat zorgt 

voor een familiaire sfeer. 
 

Van enkele ouders hebben we de vraag gekregen naar BSO op vrijdagmiddag. Misschien deelt u 

deze behoefte wel, maar is het bij ons nog niet bekend. Door middel van een peiling willen we in 

kaart brengen hoe breed deze behoefte is en of het realistisch is om deze opvang te gaan starten.  

We vragen uw medewerking aan deze peiling door onderstaande vragen komende week, uiterlijk 

vrijdag 2 oktober, te beantwoorden.*  

Dit kost 1 minuut van uw tijd. Natuurlijk ontvangt u een terugkoppeling van de 

inventarisatie.  Alvast hartelijk dank! 

 

*Ouders die al gebruik maken van opvang op Kindcentrum Van den Bergh hebben deze peiling al eerder 

ontvangen en hoeven niet opnieuw deel te nemen.  

  

 

Zoekt u buitenschoolse opvang voor de vrijdagmiddag? 

 

https://tikkie.me/pay/4atmkev56d2bj08hvlnk
https://tikkie.me/pay/5s7j0jebfci9qfad3ldu
https://tikkie.me/pay/9u217rn4iqdntboug239
http://www.berekenuwrechtplus.nl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DmYr44hUUUOJmjV7x0HHPxHdMpBVpApLuCjBaHPOywxURFpQVjhBSFdGOFgyTjNMR0dJMzZSWEFHNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DmYr44hUUUOJmjV7x0HHPxHdMpBVpApLuCjBaHPOywxURFpQVjhBSFdGOFgyTjNMR0dJMzZSWEFHNC4u


 

Door de groei van de BSO zijn we op zoek naar een tweede leidster op de groep.  

Wilt u deze vacature delen in uw netwerk?  

 

 

Pedagogisch medewerker BSO - 

werkenbijpcogv 
Vacature pedagogisch medewerker | Werken met kinderen van 

0 tot 13 jaar 

werkenbijpcogv.nl 

 

 

Om kinderen beter te leren omgaan met het drukke verkeer, heeft de ANWB het programma 
Streetwise ontwikkeld. Een praktisch, maar vooral leuk én leerzaam verkeerseducatieprogramma, 
dat zowel scholen als ouders helpt bij het verkeersvaardig maken van kinderen. 
Professionele instructeurs komen donderdagochtend 1 oktober naar de school en geven 
verkeerstrainingen op maat. 

 
Groep 1 & 2: Toet toet 

Het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken staan centraal. 

Daarnaast leer je waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en de autogordel te gebruiken. 

Groep 3 & 4: Blik en klik 

Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te vergroten? Je leert onder andere veilig 

oversteken over een zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leer je begrijpen waarom je in de auto 

een gordel en autostoeltje moet gebruiken. 

Groep 5 & 6: Hallo auto 

Hallo auto leert je over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Je 

neemt zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mag zelf remmen! Ook het dragen 

van een veiligheidsgordel en wie een autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken komen in deze les 

aan bod. 

Groep 7 & 8: Trapvaardig 

Trapvaardig traint je in praktische fietsvaardigheid. Je fietst over een uitdagend parcours en traint 

moeilijke manoeuvres. Hierin komt van alles aan bod: slalommen, over schuine stukjes fietsen en 

ook over je schouder kijken en je hand uitsteken en toch rechtdoor fietsen. Ook rij je met een zware 

rugtas op. Hiermee bereiden we je voor op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. 

 

 

 

Vacature BSO 

 

 

Streetwise donderdag 1 oktober 

 

https://werkenbijpcogv.nl/pedagogisch-medewerker-bso-vandenbergh/#tab-id-3
https://werkenbijpcogv.nl/pedagogisch-medewerker-bso-vandenbergh/#tab-id-3
https://werkenbijpcogv.nl/pedagogisch-medewerker-bso-vandenbergh/#tab-id-3
https://werkenbijpcogv.nl/pedagogisch-medewerker-bso-vandenbergh/#tab-id-3


 

Het thema van de Kinderboekenweek is: ‘En toen?’ Het gaat over geschiedenis. Er bestaan veel 

boeken over dit thema.  

 

Wat gaan we doen tijdens de Kinderboekenweek?  

 Helaas dit jaar geen boekenmarkt vanwege Corona. Bij de Bruna zullen wel weer heel veel 
kinderboeken te koop zijn. Lever de kassabon van de Bruna in bij de juf of meester als je een 
boek mag kopen (30 september t/m 11 oktober). Van alle ingezamelde bonnen mag de 
school 20 % gratis boeken uitzoeken. Dit hebben we de afgelopen jaren al veel gedaan: 

Engelse boeken, toneellezen, allerlei boeken die de kinderen graag lezen, ... 
 De creatieve vakken staan in het teken van ‘En toen?’ 
 We gaan veel geschiedenisboeken lezen en voorlezen. 
 We doen allerlei activiteiten met boeken en het thema. 
 Veel kinderen kennen al het lied "Tijdmachien" 

(123zing) of "En toen?" (kinderen voor kinderen) 
 We bekijken vlogs van medewerkers van de 

bibliotheek.  

Veel leesplezier gewenst! 

 

 

Foto Koch komt maandag 12 oktober 2020 de schoolfoto’s 
maken. Dit jaar komen er twee fotografen om alle foto’s in één 
dag te maken.  
  
Schoolfotografie in coronatijd  
In verband met de gestelde richtlijnen van het RIVM hebben de 
fotografen extra voorzorgsmaatregelen genomen om zo de gezondheid en veiligheid van de 
kinderen, de leerkrachten en de fotografen te kunnen waarborgen.   
Foto Koch heeft hun werkwijze aangepast zodat zij korter op school aanwezig zijn. Er worden drie 
opnames per kind gemaakt: de portretfoto en de nieuwe leunpose. Uw kind zal zich hier vertrouwd 
bij voelen waardoor de fotograaf sneller klaar zal zijn. Een stoere, vernieuwde pose waar elke 
leerling een eigen houding aan kan nemen.  

Broertjes en zusjes foto  
Dit jaar zal de broertjes en zusjes foto onder schooltijd gemaakt worden, zodat we de afstand van 
elkaar kunnen bewaren. Dit betekent dat alleen de kinderen die op Kindcentrum van den Bergh 
zitten met elkaar op de foto kunnen.   
Bestellen  
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet. Na ongeveer twee weken 
ontvangt uw kind het inlogkaartje van 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 groepscollage gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen. U kunt eenvoudig betalen 
middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens doorsturen naar 
familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen 
op de site.  
Alle kinderen op de foto  

Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto 
mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht. 
Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die 
gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.  

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn 

recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.  

 

Kinderboekenweek 
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Beste ouders, 

Ik ben Karin van der Voort, moeder van Matthanja uit 

groep 3 en voorzitter van de Activiteitencommissie. 

Maar ja, wat houdt die commissie nou precies in? Dat 

wil ik jullie graag vertellen.  

De commissie bestaat uit ouders van kinderen van 

onze school en één van de leerkrachten. Wij helpen 

met het uitdenken en uitvoeren van de activiteiten bij 

ons op school. Een aantal van de activiteiten die daar 

onder vallen zijn: Sinterklaas, Kerst, Pasen, 

koningsspelen, maar ook de open dag voor nieuwe 

leerlingen en het afscheid van groep 8.  

Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe 

schooljaar worden de activiteiten verdeeld en weet je met wie je de activiteit kan gaan 

voorbereiden. We komen 1 keer per 2 maanden bij elkaar om te bespreken hoe de afgelopen 

activiteiten zijn gegaan en wat er nog gedaan moet worden voor de nieuwe activiteiten.  

Ik wil jullie meenemen in het voorbereiden van 1 van de activiteiten waar ik mee mocht helpen: 

Sinterklaas. Begin november hebben we een afspraak op school met de juffen die vanuit school  

helpen met Sinterklaas om te bespreken wat het onderwerp etc. zal zijn. Meestal nemen we het 

onderwerp van de NTR een beetje over. En bespreken we welke versieringen we zullen maken. Dit 

jaar werden het paarden aan de wielen in de hal en cadeauslingers aan de muren. Gelukkig hadden 

we veel ouders die ons zijn komen helpen tijdens de versierochtend. Bedankt hiervoor! Ook gaan we 

op zoek naar een leuk voertuig om Sinterklaas naar school te laten brengen. Dit jaar was dat een 

paard en wagen van 1 van de ouders van 2 meiden uit groep 8. Op de dag zelf zorgen we dat 

Sinterklaas en de Pieten een plek hebben waar ze kunnen ontbijten en zich kunnen voorbereiden op 

de dag. En we zorgen dat ze op school komen. Tijdens de dag zijn we aanwezig om foto`s te 

maken, te zorgen dat de cadeaus in de juiste klas komen, dat Sinterklaas en de Pieten koffie krijgen 

en alle andere hand en span diensten die moeten gebeuren.  

Om al deze activiteiten goed te kunnen voorbereiden hebben we een oproep! 

  

OPROEP: wij zijn voor de Activiteitencommissie op zoek naar ouders die onze gezellige commissie 

voor de komende jaren wil komen versterken!! 

Voor nu zijn we op zoek naar 2 ouders, meld je aan via (ook voor vragen); 

familievandervoort1@gmail.com.  

 

 
Lied van de maand oktober: 416 Ga met God  

Klik hier om het lied te luisteren.  

  

 

28 september Studiedag team; alle kinderen vrij 

29 september Start Citoweek 

1 oktober Streetwise 
Start Kinderboekenweek 

2 oktober Hart voor school (groep 1-2a) 
Open inloop groep 1-2 

5 oktober Cito-week 

7 oktober Open inloop groep 3-8 

9 oktober Oudermail 

 

Activiteitencommissie 

 

 

Schoolactiviteiten 

 

mailto:familievandervoort1@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=9Cxcqu3U5Hc
https://www.youtube.com/watch?v=9Cxcqu3U5Hc


12 oktober Schoolfotograaf 

Regiegroep ouderbetrokkenheid 

14 oktober GMR-vergadering 

16 oktober Open inloop groep 1-2 
Speelgoedochtend groep 1-2 
Berghjournaal 

19 t/m 23 oktober Herfstvakantie 

 

 


