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16 t/m 20 november: Zo vergeet je het niet 

Jozua moet in Kanaän Jericho veroveren en stuurt twee spionnen eropuit. 

Zij worden geholpen door Rachab. Het rode koord uit haar raam zal de 

Israëlieten herinneren aan Rachabs daad. Twaalf stenen zijn een blijvende 

herinnering aan de doortocht door de Jordaan, op weg naar Kanaän.  

 

23 t/m 27 november: Vriend en vijand 

Jozua ontmoet een engel vlakbij Jericho. Hij hoort bij het leger van de 

Heer. Dan hoort Jozua hoe hij Jericho mag veroveren. Alleen Rachab en 

haar familie worden gespaard. De Israëlieten sluiten vriendschap met hen.  

 

30 november t/m 4 december: Dat belooft wat  

Een engel vertelt aan Zacharias dat hij en zijn vrouw een kind krijgen. ‘Hij 

zal veel mensen bij de Heer, hun god brengen’, zegt de engel. Dat belooft 

wat! Een tijdje later voelt Elisabet dat er een kindje in haar buik groeit. 

God doet wat hij belooft.  

 

 

Kind op Maandag 
 



 

Beste ouders/ verzorgers,  

We leven in een vreemde tijd waarbij er weinig fysiek contact is tussen leerkrachten en ouders.  

Ondanks dat we niet met elkaar op school kunnen afspreken, wordt er door ouders en leerkrachten 

via telefoon, Microsoft Teams en mail contact met elkaar gehouden. 

Binnenkort zijn de facultatieve oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 en de voorlopige 

adviesgesprekken voor groep 8. Dit biedt u en de leerkracht de gelegenheid om, weliswaar digitaal, 

met elkaar te spreken als daar behoefte aan is.   

Als school vinden we het belangrijk om samen te werken met ouders voor een zo optimaal mogelijke 

ontwikkeling voor elk kind. Laten we, ondanks de afstand, deze samenwerking warm houden.  
 

Rondom de herfstvakantie hebben we gemerkt dat het virus ook gezinnen van Van den Bergh heeft 

bereikt. Vorige week waren er 9 kinderen in quarantaine, deze week zitten er 4 kinderen thuis.  

Deze kinderen zijn gelukkig zelf niet ziek en volgen vanuit huis via Google Meet op de laptop/ tablet 

de lessen die in de klas gegeven worden. Het is fijn dat deze kinderen door digitale middelen toch op 

school 'aanwezig' zijn. We wensen deze gezinnen veel sterkte toe en hopen dat ze snel weer 

allemaal gezond zullen zijn.  
 

Sinds deze week zien we de cijfers van het aantal besmettingen dalen. Laten we hopen dat dit zo 

doorzet en ons eigen steentje bijdragen door ons aan de richtlijnen te houden.  

In deze tijd wordt er veel van ons gevraagd. Misschien werkt u al maanden vanuit huis en zorgt dat 

best voor uitdagingen, is het onzeker of u uw baan zult behouden of zit u met het gehele gezin in 

quarantaine. Voor de één is het een wat rustigere tijd omdat afspraken niet door kunnen gaan, bij 

een ander levert de situatie spanning op.  

Afgelopen woensdag was het dankdag. Laten we in deze roerige tijd ook elke dag kijken naar de 

dingen waar we dankbaar voor mogen zijn, waar we God voor mogen danken.  

 Wat ben ik dankbaar dat de (basis)scholen open zijn, zodat we 

de kinderen onderwijs kunnen bieden en ze van en met elkaar 

kunnen leren.  

Wat ben ik dankbaar voor de prachtige natuur.  

Wat ben ik dankbaar voor het kind uit groep 1 dat het weken 

lastig vond om afscheid te nemen van zijn ouders en gisteren 

met een grote glimlach alleen het plein op en de school binnen 

liep.  

Wat ben ik dankbaar dat we tot nu toe alle groepen nog alle 

dagen les hebben kunnen geven op school.  

Wat ben ik dankbaar dat juf Marloes weer is hersteld van de 

operatie en haar volledige lesgevende taken weer uit kan voeren 

Wat ben ik dankbaar...    

 

 
Voor de zomervakantie heeft de stichting een aanvraag gedaan voor de beschikbare 

‘coronasubsidie’. Deze is toegekend en verdeeld onder de verschillende locaties.  

Dit betekent dat wij subsidie hebben gekregen die we kunnen inzetten voor extra begeleiding van 

leerlingen. De intern begeleiders hebben hier in de afgelopen weken een plan voor gemaakt.  

Juf Marieke (onderwijsassistent) en juf Wendy (groep 1/2) gaan meer werken om de 

begeleidingsplannen uit te voeren. Er wordt extra ondersteuning gegeven op woordenschat, lezen, 

rekenen en spelling. Een deel van de subsidie besteden we aan de aanschaf van materialen en 

programma's gericht op woordenschat, lezen en rekenen.   

 

 

Vanuit het team 

 

 

Subsidie onderwijsachterstanden 

 



 

Op maandag 23 november (14.45 - 16.15 uur) en woensdag 25 november 

(13.15 - 14.45 uur) vinden de facultatieve gesprekken plaats.  

Deze gesprekken zijn niet verplicht. Heeft u vragen over de ontwikkeling 

van uw kind of wilt u iets met de leerkracht bespreken dan kunt u zich 

inschrijven voor een gesprek.  

Via de leerkracht ontvangt u volgende week vrijdag bij de oudermail een 

link om u digitaal in te kunnen schrijven. Het kan ook zijn dat de leerkracht u inplant voor een 

gesprek. U kunt als ouder kiezen of uw kind bij het gesprek aanwezig is.  

 

De voorlopige adviesgesprekken voor groep 8 vinden plaats op 24 en 25 november. Bij de groep 8 

van juf Geeske en juf Ineke worden er ook gesprekken op 26 november gevoerd. 

Via de leerkrachten ontvangen de ouders van groep 8 volgende week vrijdag bij de oudermail een 

link om een gesprek te plannen. Bij deze adviesgesprekken verwachten we dat beide ouders en het 

kind aanwezig zijn.  

 

De gesprekken vinden plaats via Teams.  

 

 

Afgelopen woensdag is de nieuwe leerlingenraad 

geïnstalleerd. Het komende jaar zullen Maarten, Joëlle, 

Dana, Evy en Willem hun groep vertegenwoordigen.   

 

Waarom hebben we op ons kindcentrum een 

leerlingenraad? Wij vinden het belangrijk dat leerlingen 

kunnen meedenken over allerlei onderwerpen. Zij maken 

de ideeën bekend die onder leerlingen leven. De groep 

komt ongeveer 1x per 6 weken bij elkaar. De directeur 

van de school zit de vergadering voor. We wensen ze 

veel plezier en succes met deze belangrijke taak. 

 

Het afgelopen schooljaar heeft de leerlingenraad zich bezig gehouden met het schoolplein maar 

heeft ook meegewerkt aan een evaluatie van het thuisonderwijs in coronatijd. Aankomende week 

zullen ze in een gezamenlijke vergadering hun stokje overdragen aan de nieuwe leerlingenraad. We 

willen ze hartelijk voor bedanken voor hun inzet!  

 

 
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van onze kindcentra is voor ons 
erg belangrijk. Om te bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden is uw 
mening voor ons van belang. Graag stellen we u in de gelegenheid ons te laten 
weten wat u belangrijk, waardevol en plezierig vindt aan ons  kindcentrum. Ook 

horen we graag of én op welke punten verbeteringen nodig zijn.  

 
Iedere twee jaar peilen we daarom de tevredenheid onder ouders, maar ook onder leerlingen (groep 
5 t/m 8) en medewerkers. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Scholen met Succes. Volgens 
strikte privacy-protocollen heeft u afgelopen week van Scholen met Succes een uitnodiging 
ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. Deelname is anoniem, in de rapportage zijn 

 

Facultatieve en voorlopige advies gesprekken 

 

 

Leerlingenraad 

 

 

Tevredenheidspeiling 

 



antwoorden van individuen niet te herleiden. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 

minuten. Wij zullen in januari 2021 de resultaten bekend maken.   
De vragenlijst voor leerlingen van groep 5 t/m 8 wordt op school afgenomen.   
 

 

Van veel gezinnen hebben we de ouderbijdrage voor dit 

schooljaar al mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.  

Is het u ontschoten om het over te maken? Dan kunt u dit 

alsnog doen.  

U kunt gebruik maken van één van onderstaande links of het 

rechtstreeks overmaken op NL96 RABO 0366 322028, t.n.v. Van 

den Bergh Activiteitencommissie, o.v.v.: AC-bijdrage en naam + 

groep van uw kind(eren).  

Betalen voor 1 kind   

Betalen voor 2 kinderen   

Betalen voor 3 kinderen   

In Berghjournaal 3 kunt u lezen waaraan de ouderbijdrage wordt besteed.  

 

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.  

 

 

Tijdens de kinderboekenweek konden aankoopbonnen van de Bruna op school 

worden ingeleverd. Wat fijn dat zoveel mensen dat hebben gedaan. Hoewel de 

opbrengst ongeveer de helft was van wat er normaal met de boekenmarkt 

wordt gekocht, is er toch voor 505 euro verkocht! Dat betekent dat de school 

een boekenbon van 101 euro kreeg, te besteden bij de Bruna. Hartelijk dank 

allemaal!  

 

 

Zaterdag 14 november komt Sinterklaas weer naar Nederland. De landelijke 

intocht zal in aangepaste vorm doorgaan. Het Sinterklaasfeest bij ons op 

school zal dit schooljaar i.v.m. Corona ook anders verlopen.  

Op 17 november trekken de kinderen van groep 5 t/m 8 lootjes voor het 

Sinterklaasfeest op 4 december. Het is de bedoeling dat de leerlingen een 

leuke surprise maken en een passend gedicht schrijven van ongeveer 10 

regels.  

De leerling koopt een cadeautje van ongeveer €3,-. Iedere leerling krijgt €2,- 

mee van de Activiteitencommissie. De eigen bijdrage is €1,-. 

Vrijdag 4 december mogen de kinderen de surprise mee naar school nemen. De naam van het kind 

voor wie het desbetreffende cadeau is moet onder op de surprise geschreven worden.   

Er is geen intocht op het plein. Wij hopen dat Sint en zijn Piet in de gelegenheid zijn om ons een 

bezoek te brengen. 4 december gaan we er een mooie dag van maken met de kinderen. 

 

Ouderbijdrage 

 

 

Opbrengst boekenverkoop 

 

 

Sinterklaas 
 

https://tikkie.me/pay/qkot57abpa30fjpsfer1
https://tikkie.me/pay/ms0llkp5r1fotqdga52e
https://tikkie.me/pay/1t1rrqnnnecrg2i9ceao
https://kindcentrum-vandenbergh.nl/wp-content/uploads/2020/10/03-Berghjournaal-25-9-2020.pdf


 

De viering van kerst zal dit jaar niet plaatsvinden in de kerk op donderdagavond 18.30 uur, zoals 

vermeld op de schoolkalender. 

In plaats daarvan vieren we het gewoon op school onder schooltijd.  

De groepen 1 t/m 4 vieren kerst op school op donderdag 17 december. Deze kinderen zijn vrijdag 

vrij. De groepen 5 t/m 8 vieren kerst op school op vrijdag 18 december. Deze kinderen hebben 

vrijdag normale schooltijden. 

 

 
Lied van de maand november: 235 Voor alle goede gaven 

Klik hier om het lied te luisteren.  

 

11 november Open inloop groep 3-8 

13 november Sinterklaasversierochtend 
Hart voor school groep 1-2b 
Oudermail 

20 november Open inloop groep 1-2 

23 november Facultatieve gesprekken 

24 november Voorlopige adviesgesprekken groep 8 

25 november Open inloop groep 3-8 
Facultatieve gesprekken 
Voorlopige adviesgesprekken groep 8 

26 november  Voorlopige adviesgesprekken groep 8 

27 november Berghjournaal 

4 december Sinterklaasfeest 

 

 

Be Active is weer begonnen met de Be Fit activiteiten. Op de volgende bladzijde vindt u een flyer 

met datums en tijden. 

Men houdt zich aan de RIVM-richtlijnen. Er is een open inloop, maar vol=vol! 

 

Kerstviering 

 

 

Schoolactiviteiten 

 

 

Be Fit 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KDnIAVJHrVA
https://www.youtube.com/watch?v=KDnIAVJHrVA


 


