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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.  

 

7 t/m 11 december: Hoog bezoek 

Hoe zou het zijn als je heel bijzonder bezoek krijgt? Bijvoorbeeld van een 

koning? Deze week overtreft alle verwachtingen als Maria bezoek krijgt van 

een engel met heel bijzonder nieuws. 

 

14 t/m 18 december: Kom mee naar Bethlehem 

In het kerstverhaal horen we over de herders. Eenvoudige mannen die heel 

lang geleden zeiden: ‘Kom mee, laten we naar Bethlehem gaan!’ Maar ook nu 

klinkt de vraag: ‘Ga je mee naar Bethlehem?’ Laten we op zoek gaan naar het 

wonder, naar het kind dat vrede brengt! 

 

 

 

 

 

Kind op Maandag - Advent 

 



 

Verdrietig en mooi nieuws liggen vaak dicht bij elkaar in het leven.  

We leven mee met het verdriet van Carolien nu ze haar man moet missen. De kaarten en 

knutselwerken van ouders en kinderen zijn hartverwarmend. Alle groepen hebben op school iets 

voor Carolien en Ruth gemaakt.  

Namens Carolien en Ruth, hartelijk dank voor het medeleven.  

 

Mooi nieuws voor juf Marloes en haar man Timon. Zij verwachten in mei hun eerste kindje.  

We feliciteren hen van harte met dit mooie bericht en wensen Marloes een goede zwangerschap 

toe!  

 

Volgende week begint de maand december; mijn laatste maand op Van den Bergh. Het voelt eerlijk 

gezegd nog helemaal niet als dat ik bijna vertrek. Toch zal volgende week de laatste vergadering 

van de MR zijn en zal ik me bezighouden met het schrijven van een overdracht. Het is fijn dat Ben 

Hiemstra in januari komt als interim-directeur.  

Voor nu is het genieten van de Sint-sfeer in de school en vanaf komende week leven we met elkaar 

toe naar kerst! Elk jaar een sfeervolle tijd in de school. In verband met Corona zien de festiviteiten 

er heel anders uit. Jammer dat we u als ouders moeten missen bij het sinterklaas- en kerstfeest. 

Ondanks dat ga ik extra genieten van de komende weken.  

Vriendelijke groet, Pauline Schraven 

 

Wat een verandering nu er al een gedeelte van de beplanting is gedaan! Het schoolplein wordt 
prachtig. Inmiddels hebben we weer een voetbal- en hockeyveld. Ook is het stuk aan de rechterkant 
van het plein, met de duikelstang en het vogelnest, in gebruik genomen. De kinderen genieten met 
volle teugen!  

Binnenkort worden de grasmatten in het middenstuk gelegd. We geven dit gras de twee weken 
kerstvakantie rust, zodat het goed kan hechten en dan kunnen we in januari het volledige 
schoolplein in gebruik nemen.  

  

 

Vanuit het team 

 

 

Schoolplein 

 



 
 

Vrijdag 4 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. Kinderen 
krijgen in de pauze een pakje drinken met wat lekkers. Denkt u dat uw 
kind hier niet genoeg aan heeft? Geef dan gerust iets extra's mee naar 
school. 
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen verkleed naar school komen.  
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn op de gewone lestijd op school. Zij 
hebben gewoon een lunch nodig. 

 
Vrijdag 4 december mogen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 de 
surprise mee naar school nemen. De naam van het kind voor wie het 
desbetreffende cadeau is moet onder op de surprise geschreven 
worden.  

 
Wij hopen op een leuk Sinterklaasfeest en misschien komt Sint met zijn 
Piet nog wel even langs…  
Let op: er is geen intocht op het schoolplein.  
 

 

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 in het eigen klaslokkaal met de 

eigen groep.  

De groepen 1 t/m 4 vieren kerst op donderdag 17 december. 

Deze kinderen zijn vrijdag vrij.  

De groepen 5 t/m 8 vieren kerst op vrijdag 18 december. 

Deze kinderen hebben vrijdag normale schooltijden.  

Lunch:  

Alle kinderen nemen op de betreffende dag een tienuurtje met drinken mee en hun eigen normale 

lunch met drinken.   

 

 

Op 28 oktober hebben we een online denktank gehad met een aantal 

ouders uit de groepen 5 t/m 8 over huiswerk. Heel goed om zo mening 

en visie van ouders en school te horen.  

Voorafgaand aan deze denktank is er een enquête gehouden onder acht 

ouders. De belangrijkste bespreekpunten en tips willen we natuurlijk 

met u delen.  

We hebben met elkaar gesproken over de frequentie, knelpunten van 

het huiswerk en wat kinderen nodig hebben om goed te kunnen starten 

op het voortgezet onderwijs.  

 

 

 

 

Sinterklaas 

 

 

Kerstviering 

 

 

Terugkoppeling denktank huiswerk 

 



Hierbij delen we met u de opbouw van het huiswerk op Van den Bergh:  

Groep Huiswerk Doel 

3 Geen huiswerk. 

Evt. wel opdrachten die betekenisvol zijn en 

gekoppeld zijn aan bijv. een thema van lijn 3.  

 

4 Geen huiswerk. 

Evt. wel opdrachten die betekenisvol zijn en 

gekoppeld zijn aan bijv. een thema van STAAL 

 

5 -1 spreekbeurt  

-Topotoets 

Evt. opdrachten die betekenisvol zijn en gekoppeld 

zijn aan bijv. een thema van STAAL 

-samenvatten 

-hoofd- en bijzaken onderscheiden 

-thuis oefenen met de vaardigheden die op school 

opgedaan zijn 

-leren leren 

-leren plannen 

6 -1 spreekbeurt 

-Topotoets 

Evt. wel opdrachten die betekenisvol zijn en 

gekoppeld zijn aan bijv. een thema van STAAL 

-samenvatten 

-hoofd- en bijzaken onderscheiden 

-thuis oefenen met de vaardigheden die op school 

opgedaan zijn 

-leren leren 

-leren plannen 

7 -1 spreekbeurt  

-1 boekbespreking  

-1 keer per week huiswerk dat zinvol is.  

-Topotoets 

-samenvatten 

-hoofd- en bijzaken onderscheiden 

-thuis oefenen met de vaardigheden die op school 

opgedaan zijn 

-leren leren 

-leren plannen 

8 -1 spreekbeurt  

-1 boekbespreking 

-1 werkstuk 

-Topotoets 

-2 keer per week huiswerk dat zinvol is.  

-samenvatten 

-hoofd- en bijzaken onderscheiden 

-thuis oefenen met de vaardigheden die op school 

opgedaan zijn 

-leren leren 

-samenwerken 

-leren plannen 

-Engelse woordjes leren 

 

Opmerkingen van ouders gedurende het gesprek:  

 Ouders geven aan dat ze het belangrijk vinden dat kinderen op de basisschool het huiswerk 

leren plannen. Belangrijk is dat kinderen huiswerk krijgen op lange termijn en op korte 

termijn.  

 Ik zou het fijn vinden als mijn kind meer stampwerk krijgt, zodat ze leert om dingen te 

onthouden. Dit komt in groep 8 aan de orde.  

 Hoe krijg ik m’n kind gemotiveerd om huiswerk te maken? Ouders hebben hierover met 

elkaar van gedachten gewisseld.  

 50 % van de ouders vindt dat er voldoende huiswerk wordt gegeven en 50% vindt het te 

weinig. In het gesprek concludeerden we dat dit erg afhankelijk is van de ontwikkeling van 

het kind.  

 

Tips van ouders voor school: 

 Is het mogelijk om huiswerk op maat te bieden door de leerlingen verschillende 

hoeveelheden huiswerk mee te geven? Dit in relatie tot hun schooladvies (groep 8) -> dit 

wordt een actiepunt voor het team en wordt meegenomen in een vergadering.  

 Als kinderen voor de eerste keer een spreekbeurt of boekbespreking moeten houden of een 

werkstuk moeten schrijven, worden ze nu een beetje in het diepe gegooid. Is hier meer 

begeleiding in te bieden?  

De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 hebben over dit laatste punt met elkaar gesproken. Hierbij 

de afspraken die tot nu toe zijn gemaakt:  

 



Begeleiding spreekbeurt, boekbespreking en werkstuk.  

We gaan de opbouw van spreekbeurten, boekbesprekingen beter begeleiden: 

In groep 5 leren de kinderen hoe je een spreekbeurt gaat maken. 

In groep 6 komen ICT-vaardigheden aan bod zoals het maken van een Google presentatie of 

Powerpoint.  

In groep 7 wordt aandacht besteed aan het geven van een boekbespreking. 

En in groep 8 wordt uitgelegd hoe je een werkstuk gaat maken.  

 

Huiswerk op maat wordt meegenomen naar de volgende bouwvergadering. 

 

 

Via de volgende linken kunt het verslag van de MR-vergadering van 22 juni en het jaarverslag van 

het schooljaar 2019-2020 vinden. 

Klik hier voor het verslag van de vergadering. 

Klik hier voor het jaarverslag. 

 

 
Lied van de maand december: 484 Go tell it on the mountain 

Klik hier om het lied te luisteren.  

 

4 december Sinterklaasfeest 

7 december Kerstversierochtend 

8 december MR-vergadering 

9 december Open inloop groep 3-8 

11 december Open inloop groep 1-2 

Hart voor school groep 1-2c 
Oudermail 

17 december Kerstviering groep 1-4 in de klas 

18 december Kinderen groep 1-4 vrij  
Kerstviering groep 5-8 in de klas 
Berghjournaal 

21 december     

t/m 1 januari 

Kerstvakantie 

 

 

 

Medezeggenschapsraad 

 

 

Schoolactiviteiten 

 

https://kindcentrum-vandenbergh.nl/wp-content/uploads/2020/11/20200622-Verslag-MR-vergadering-22-juni-2020.pdf
https://kindcentrum-vandenbergh.nl/wp-content/uploads/2020/11/20200622-Verslag-MR-vergadering-22-juni-2020.pdf
https://kindcentrum-vandenbergh.nl/wp-content/uploads/2020/11/20200731-Jaarverslag-MR-2019-2020.pdf
https://kindcentrum-vandenbergh.nl/wp-content/uploads/2020/11/20200731-Jaarverslag-MR-2019-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3TVyDqGYRRE
https://www.youtube.com/watch?v=3TVyDqGYRRE

