Vanuit de directie
De meivakantie is inmiddels achter de rug. We hopen dat u hebt kunnen genieten van
de tijd samen met uw kinderen en dat iedereen weer heeft kunnen opladen voor de
laatste weken van het lopende schooljaar.
In deze nieuwsbrief willen we u informeren over personeelszaken, de groepsverdeling
voor komend jaar (zonder de personele bezetting), de uitslag van de MR-verkiezing en
de komende activiteiten.
Komend weekend gaan we het Pinksterweekend in. Maandag zal er geen school zijn.
Pinksteren
Als Jezus in je woont, met Zijn woord en Geest.
Dan wordt Hij je do en don’t en leef je onbevreesd.
Hij zal met je meegaan, je hele leven door.
Met Zijn Geest je bijstaan; Hij leefde ons de liefde voor.
Zijn Geest is uitgestort, in vuur en ook in wind.
Als je leven liefde wordt, weet dat je Hem dan vindt.
Zijn Geest leidt dan je leven, dat heeft Jezus ons beloofd.
Hij wil de waarheid horen; die staat aan het hoofd.
Gods Geest woont ook in mij en bij alles wat ik doe.
Leidt Hij mij –ik ben vrij- naar Zijn volle waarheid toe.
Jij mag ook Zijn boodschap delen van Zijn liefde en Zijn
trouw.
Zo wil Hij anderen helen, omdat Jezus woont in jou.
(bron: Annets Alfabet; 2019)

Met vriendelijke groeten,
Ook namens het team van Kindcentrum Van Den Bergh,
Mark Uiterwijk
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Personeel
Gedurende het schooljaar hebben we op Kindcentrum Van Den Bergh regelmatig te
maken gehad met wisselingen in het team. Het vertrek van een collega is voor onze
school niet prettig, maar heeft voor hen mooie nieuwe kansen geboden.
Meester Gert-Jan
Beste ouder(s), verzorger(s),
Aan het eind van het schooljaar neem ik afscheid van Kindcentrum van den Bergh. Al
enkele jaren heb ik wat kansen om dichtbij huis te gaan werken laten lopen. Na dit
schooljaar ga ik een mooie kans grijpen en start ik aan een nieuwe uitdaging op een
school in Harderwijk. Een moeilijke beslissing, want ik heb het in Voorthuizen goed
naar mijn zin met alle kinderen, betrokken ouders/verzorgers en fijne collega’s. Echter
hoop ik met deze stap meer tijd en ruimte te krijgen voor mijzelf en mijn gezin. Ik wens
iedereen heel veel geluk en plezier voor nu en zeker ook voor de toekomst!
Vriendelijke groeten,
Gert-Jan van de Glind
Meester Gert-Jan heeft het nieuws vandaag persoonlijk gedeeld in zijn groep 7. We
wensen hem ontzettend veel plezier en geluk bij zijn nieuwe werkgever komend jaar.
Het is fijn voor hem dat hij de mogelijkheid aan kan grijpen om dichter bij huis te
werken.

Corona
Voor de vakantie heeft u al een bericht ontvangen. We gaan weer gymmen. De
maatregelen laten het toe dat we (binnen de eigen klassen) het gymlokaal weer in
gaan. Dat betekent dat onze leerlingen van groep 3-8 op dinsdag en donderdag weer
gymkleding mee naar school moeten nemen. Denkt u hier aan?
Overige informatie ontvangt u van de leerkracht van uw kind.
Ook het buitenspelen geeft meer ruimte. Waar de kinderen voorheen in “vakken”
buiten speelden, mogen ze weer gebruik maken van het gehele schoolplein. Voor
iedereen erg fijn, omdat de speelmogelijkheden op deze wijze veel breder worden.

Groepsverdeling schooljaar 2021-2022
Hieronder vindt u de groepsverdeling voor het schooljaar 2021-2022. We zijn blij u te
kunnen informeren dat we met 3 kleutergroepen kunnen starten en de mogelijkheid
vinden om 2 kleine groepen 7 te kunnen creëren.
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Op een later moment informeren we u over de personeelsleden die de groepen gaan
bemannen. Het is altijd een hele puzzel om dit passend te maken. Daarbij gaan we
ook letten op de grotere groepen 4, 5 en 8 die er zijn. Waar mogelijk wordt gekeken
naar de extra ondersteuning die hier geboden kan worden.
Groep

Aantal leerlingen (onder voorbehoud)

Groep 1-2 a
Groep 1-2 b
Groep 1-2 c
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7 a
Groep 7 b
Groep 8

18 (+ instroom)
18 (+ instroom)
19 (+ instroom)
25
30
31
23
19
19
29

Kleutergym
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Maud van der Horst, 18 jaar en
woonachtig in Voorthuizen. Ik ben een oud-leerling
van bassischool Van den Bergh. Nu volg ik de
opleiding Sport & Bewegen in Harderwijk.
Op donderdag 27 mei wordt er voor alle kleuters een
gymles georganiseerd. Deze lessen worden
uitgevoerd bij sportzaal De Brug in Voorthuizen.
Iedere klas zal hier een uur lang gymles krijgen van
studenten van onder andere de opleiding Sport &
Bewegen. De activiteiten zullen in het teken staan van
het thema; Jungle.
In de les komen 5 verschillende activiteiten voor. Er komen veel verschillende
leerlijnen van bewegen voor in de les. De kinderen draaien in groepjes door langs alle
activiteiten. Bij elke activiteit staat een begeleider om de veiligheid te waarborgen en
om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in het beter leren bewegen.
Het is belangrijk dat de kinderen gymschoenen meenemen naar school. Ze moeten
naar school komen met kleren aan waar ze lekker in kunnen bewegen. De kleren die
ze in de klas aan hebben dragen ze namelijk ook in de sportzaal tijdens de les. Ze

Je talent is wie je bent!

betrokken

|

vertrouwen

|

creatief

|

verantwoordelijkheid

hoeven dan alleen nog van schoenen te wisselen en kunnen daarna het volledige uur
benutten aan bewegen.
Wij hebben er ontzettend veel zin in! Hopelijk de kinderen ook. We gaan er wat
gezelligs van maken.
Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn kunt u mij altijd mailen via onderstaand
mailadres: Mhorst7538@student.landstede.nl
Met vriendelijke groet,
Maud van der Horst

GGD triage
Binnenkort vindt het standaard gezondheidsonderzoek van de GGD plaats. Deze zal
op 1 en 8 juni as. op school plaatsvinden. De uitnodiging voor dit onderzoek,
aangevuld met een vragenlijst, ontvangt u thuis als uw kind aan de beurt is voor het
onderzoek.
Onderstaande informatie is afkomstig uit de GGD-informatiebrief:
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0
tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school
heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en
jeugdarts.
Wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het corona virus te
voorkomen: als wij zelf klachten hebben, blijven wij thuis. We maken alles wat we gebruiken
vaak schoon en wassen onze handen. Ook geven wij geen handen.
Standaardonderzoeken
Op de basisschool krijgen kinderen twee standaardonderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar
en rond 10 jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en
ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd
gaat. Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt thuis voorafgaand
aan het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u
vragen heeft over de gezondheid of het gedrag van uw kind.
Spreekuren
Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor
het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak
maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei),
welzijn of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen,
zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder
is).
Nog vragen of een afspraak maken:
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http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid
Stuur een email naar: ggd@vggm.nl
Of bel ons op werkdagen tussen 9.00u en 17.00u, tel: 088 - 355 6000.

Wij hopen uw kind binnenkort te zien,
het JGZ-team

Activiteiten
Verkeersexamen groep 8
Groep 8 heeft donderdag 20 mei deelgenomen aan
het verkeersexamen. Tijdens hun fietstocht door
Voorthuizen mochten ze bewijzen zich te houden aan
alle geldende verkeersregels. Op diverse punten
werden zij geobserveerd door hulpouders en
beoordeeld.
We zijn trots te kunnen vermelden dat al onze
leerlingen met vlag en wimpel zijn geslaagd.
Gefeliciteerd!!
Uitslag IEP-toets
In april hebben de leerlingen van groep 8 de IEPeindtoets gemaakt. Deze toets geeft waardevolle
informatie en bevestiging van het eerder gegeven
schooladvies. De organisatie van IEP heeft ons laten
weten dat de uitslagen van de toets helaas vertraging
hebben opgelopen. De kinderen zitten daardoor
helaas iets langer in spanning dan normaal. In de week
van 25 mei wordt de uitslag verwacht en zal deze met
groep 8 worden gedeeld.
Onderhoud schoolpein
Ons mooie nieuwe schoolplein ziet er prachtig uit. Naast de vele speeltoestellen is er
ook ruimte voor groen. Dit willen we natuurlijk netjes houden, zodat onze leerlingen
nog lang mogen genieten van dit plein. Om hier samen zorg voor te kunnen dragen,
willen we uw hulp inschakelen. Vindt u het leuk om gedurende het schooljaar op later
vast te stellen momenten te helpen met onkruid wieden en kleine reparaties? Dit
uiteraard onder het genot van een kop koffie/thee en een lekkere koek!
Geef uw naam dan door via administratie.bg@pcogv.nl
Op een later moment zullen we de ouders die zich hebben opgegeven benaderen.
Heeft u dit aan het begin van het jaar al gedaan? Dan hoeft u niet opnieuw op te geven.
Alvast dank!
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Fotografie PR-materiaal
We hebben ontzettend veel reacties mogen ontvangen op de vraag of uw kind op de
foto mag voor PR materiaal van school. Deze aanmeldingen gaan we inventariseren
en ordenen. Op vrijdag 28 mei zullen de foto’s gemaakt gaan worden. Het kan zijn dat,
ondanks de opgave, uw kind niet op de foto zal gaan. Gezien de grote hoeveelheid
aangemelde kinderen vragen we uw begrip hiervoor.

Nieuws uit de MR
Eind april is er een verkiezing geweest voor een nieuwe ouder binnen de
oudergeleding van de MR.
Bij deze willen wij jullie laten weten dat Mariska Davelaar vanaf het schooljaar 20212022 de plek van Marja Batterink overneemt binnen de MR.
Wij willen Marja alvast hartelijk danken voor haar bijdrage van de afgelopen jaren en
wij wensen Mariska veel plezier toe.

Nieuws uit de BSO
Ik ben Debbie van de Pol en werk sinds 1 mei bij de BSO van Kindcentrum van den
Bergh. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag en in de vakanties kunt
u mij vinden bij de Vlindertuin.
Na de opleiding Sociaal Pedagogisch Medewerker heb ik een aantal jaren gewerkt in
de kinderopvang, zowel op het kinderdagverblijf als op de BSO. 6 jaar geleden ben ik
begonnen met de opleiding Maatschappelijke Zorg. Tijdens de opleiding heb ik
gewerkt in de gehandicaptenzorg, maar na de opleiding miste ik het werken in de
kinderopvang. Momenteel werk ik ook op een peuterspeelzaal en een logeerhuis voor
kinderen met een beperking. Deze combinatie vind ik uitdagend en geeft mij
voldoening.
Naast mijn werk ben ik trotse mama van 2 jongens van
4 en 9 jaar. Samen met mijn kinderen woon ik in
Voorthuizen.
In mijn vrije tijd ga ik graag met de kinderen op stap.
Even lekker wandelen in het bos, een rondje fietsen of
spelen in de speeltuin. We zijn overal voor in!
Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust.
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Kind op maandag
25 t/m 28 mei: Niet te houden
Met Pinksteren krijgen de leerlingen de Geest. In de verhalen van
deze week ontdekken de leerlingen hoe ze, vol van Geest, verder
gaan. Ze vertellen de mensen het goede nieuws.
31 mei t/m 4 juni: Wie wijst jou de weg?
In de verhalen van deze week horen we hoe een man uit Ethiopië en
Saulus op een bijzondere manier de weg wordt gewezen. Met de
kinderen denken we deze week na over wie hen de weg wijst. En zijn
zoveel mensen en manieren die kunnen helpen om de weg te vinden.
Kan God mensen ook de weg wijzen? En hoe dan?
7 t/m 11 juni: Wie had dat gedacht?
Deze week lezen we de verhalen over het leven van alle dag, waarin iets
verbazingwekkends gebeurt. Een vrouw wordt ziek, sterft, maar wordt weer
levend. Wie had dat gedacht? En Petrus zit gevangen en wordt door een engel
bevrijd. Zijn vrienden kunnen het nauwelijks geloven.

Kalender
Lied van de maand mei: 913 Wat de toekomst brengen moge
Klik hier om het lied te luisteren.
Lied van de maand juni: 806 Zomaar te gaan
Klik hier om het lied te luisteren.
23 en 24 mei
26 mei

4 juni

7 juni
8 juni
9 juni
11 juni
14 juni
18 juni
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Pinksteren
Luizencontrole
Open inloop groep 4-8
Groep 3 naar Paleis het Loo
Oudermail
Open inloop groep 1-2
Groep 7 naar Openluchtmuseum
Cito-week
AC-vergadering
Open inloop groep 3-8
Berghjournaal
Hart voor school (groep 6/8)
Cito-week
Open inloop groep 1-2
Groep 8 naar Airborne Museum
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Gigakids-typecursus met tien vingers blind leren typen.
Bij voldoende aanmeldingen is er de mogelijkheid om volgend schooljaar na schooltijd
op school een Gigakids-typecursus met 10 vingers blind typen te volgen.
Zeker het laatste jaar is gebleken hoe belangrijk het voor iedereen is om met 10
vingers blind te kunnen typen om het digitale (school)werk makkelijker aan te kunnen
leveren. Dit geeft een enorme voorsprong op kinderen die op het voortgezet
onderwijs nog hun typediploma moeten halen. Voor kinderen met dyslexie is het ook
heel belangrijk om te leren typen. Indien gewenst is daar ook een speciale versie voor
van onze cursus.
De persoonlijke begeleiding, het gezamenlijk volgen van de les en het hierin doen van
leuke activiteiten, maakt dat de kinderen meer gemotiveerd zijn om te oefenen dan
bij een online-cursus waarbij er geen contact is met een cursusleider. Ook wordt er
gelet op houding en vingerzetting, zodat de letters op de juiste manier worden
aangeslagen.
Let wel: indien Corona het geven van fysieke lessen (wederom) verhindert, zal de
cursus worden gestart/vervolgd via persoonlijke videobegeleiding en zal er d.m.v.
filmpjes via Whatsapp of e-mail worden gecorrespondeerd, waardoor de vingerzetting
gecontroleerd blijft en de motivatie ook aanwezig blijft (geen vaste klassikale les).
De cursus is bedoeld voor leerlingen van groep 6 tot en met 8 en bestaat op school
uit 12 begeleide lessen (inclusief examenles) van 3 kwartier. Ook online worden de
resultaten gevolgd. Via een inlogcode voor computer of laptop moet thuis iedere dag
nog ongeveer een kwartier worden geoefend.
De cursusprijs voor schooljaar 2021-2022 bedraagt € 169,- inclusief examengeld, te
voldoen nadat er definitief een cursus op een bepaalde dag en tijdstip is ingepland en
binnen 14 dagen nadat de factuur is verzonden.
N.B: er zijn drie cursussessies per schooljaar. Als er niet voldoende aanmeldingen op
de school van uw kind zijn, of ik niet voldoende kinderen op een bepaalde dag kan
inplannen, kan de cursus mogelijk later in het schooljaar plaatsvinden. Ook kan er in
overleg worden gekeken of uw kind bij een cursus op een andere school kan
aansluiten, als er geen mogelijkheid is op de eigen school van uw kind, of dat de cursus
indien gewenst via persoonlijke videobegeleiding zal worden gevolgd.
Soms is de cursus niet aansluitend aan schooltijd, maar een uur later, omdat ik eerst
naar een andere school ben, óf omdat er veel aanmeldingen zijn, waardoor er twee
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cursusgroepen worden gemaakt (in principe indeling op volgorde aanmelding). Ook
op woensdagmiddag zijn er lessen.
Opgave graag vóór het eind van dit schooljaar via een e-mail aan:
marja.typicalme@gmail.com onder vermelding van de naam van uw kind en naam
van de school.
Na aanmelding ontvangt u de algemene voorwaarden en het inschrijfformulier, dat u
ingevuld en voor akkoord ondertekend per e-mail kunt retourneren, waarna de
inschrijving compleet is.
Op dit formulier kunt u o.m. de dag(en) en/of het tijdstip invullen, waarop de cursus
echt niet kan worden gevolgd. Door de diverse andere bezigheden van de kinderen is
het soms heel lastig om een groep te vormen.
Voor meer informatie en de algemene voorwaarden kunt u terecht op
www.typicalme.eu of www.gigakids.nl. Hierbij ook een link naar een filmpje over de
cursus met persoonlijke videobegeleiding: https://youtu.be/K5yK4xtixOo
Marja van der Helm
Telnr. 06-19021839
KvKnr. 56355025
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