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Algemeen

Vanaf aankomende week zijn er verscherpte Corona-maatregelen van toepassing. Bij
dit Berghjournaal vind u een brief vanuit PCO Gelderse Vallei over de gevolgen voor
het onderwijs en onze locaties.

Personeel

Zoals u weet zijn juf Klarie en juf Marjolein langere tijd afwezig. Juf Lisanne kan
gelukkig steeds meer werken en zal nog een paar weken nodig hebben om weer
helemaal voor de klas te kunnen staan.
Het onderwijs kampt met een groot personeelstekort. Om die reden hebben we nu
moeten besluiten dat de 3 kleutergroepen tot de Kerstvakantie 4 dagen naar school
gaan. De ouders van deze groepen zijn daarover geïnformeerd. Een moeilijk besluit,
maar wel een die een stukje rust bij kinderen en leerkrachten geeft. Daarnaast geeft
het ons de tijd om op zoek te gaan na een structurele oplossing voor na de
Kerstvakantie
Als wij inval nodig hebben i.v.m. ziekte of andere redenen, doen wij een beroep op
IPPON Personeelsdiensten. Dit is een samenwerking tussen een heel aantal besturen.
IPPON bemiddelt en regelt de vervanging voor onze scholen. Omdat er schaarste aan
personeel is weten wij soms pas een dag van tevoren of er wel of niet inval
beschikbaar is. We verwachten dat we ook in de nabije toekomst zo af en toe een
groep vrij moeten geven. We rouleren daarbij ook met groepen.

Sinterklaas

Zaterdag 13 november komt Sinterklaas weer naar Nederland. De landelijke intocht
zal in aangepaste vorm doorgaan. We hopen dit jaar het Sinterklaasfeest op school
als vanouds te kunnen vieren met een intocht en welkom op het plein.
Op 16 november gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 lootjes trekken voor het
Sinterklaasfeest op vrijdag 3 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,- van de
activiteitencommissie. Eigen bijdrage is €1,-. Vrijdag 3 december nemen de kinderen
hun surprise mee naar school. De naam van het kind voor wie het cadeau bestemd is
moet onder de surprise geschreven worden.
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Ouderbijdrage

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;
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 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.
We vragen u om deze bijdrage over te maken. U kunt 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

Vacatures

I.v.m. de zwangerschapsverloven van juf Lise en juf Angelique hebben wij vacatures
online staan. Ook zoeken wij een onderwijsassistent / medewerker BSO. Hieronder
vind u de vacatures. Mocht u mensen kennen die een baan zoeken die hierbij passend
is, wijst u ze dan op deze vacatures:
1. https://werkenbijpcogv.nl/twee-leerkrachten-gezocht-voor-groep-4-en-7/
2. https://werkenbijpcogv.nl/pedagogisch-medewerker-onderwijsassistent/

Kalender en studiedag
Ik heb de afgelopen weken nog wel eens vragen gehad over de kalender en de
studiedag. De juiste data zijn terug te vinden op onze digitale kalender op de website

Je talent is wie je bent!

betrokken

|

vertrouwen

|

creatief

|

verantwoordelijkheid

van de school. Dus mocht u twijfelen over een datum, dan vind u die daar terug. De
eerstvolgende studiedag is alleen voor de groepen 1 en 2. Deze is op woensdag 10
november a.s.

Schoolgids 2021-2022

De schoolgids voor dit schooljaar is inmiddels gepubliceerd op de website van ons
Kindcentrum. U vind deze gids hier digitaal: https://kindcentrum-vandenbergh.nl/wpcontent/uploads/2021/10/Schoolgids-2021-2022.docx.pdf

Luizenpluis

Op verzoek van een groep ouders en na afstemming met de MR is besloten om te
stoppen met het uitvoeren van de luizenpluis op school. Hoofdluis komt steeds
minder vaak voor en het is lastiger om ouders te vinden die mee willen helpen in de
controle. Op het moment dat u hoofdluis constateert bij uw kind, meld u dit bij de
leerkracht. Deze informeert de ouders van de groep en vraagt hen zelf thuis te
controleren. Op internet is veel informatie te vinden over hoofdluis. Ook het RIVM
heeft informatie hierover : https://www.rivm.nl/hoofdluis

Bijlagen

De volgende bijlage is bijgesloten:
 Inzamelactie Luiers voor Lesbos

Kind op maandag

15 t/m 19 november: Kan ik je vertrouwen?
Het graan raakt weer op en Jozefs broers moeten, mét Benjamin, terug naar
Egypte. In de verhalen speelt vertrouwen een belangrijke rol. Kan Jakob erop
vertrouwen dat Benjamin weer thuis zal komen? Kunnen de broers het
vertrouwen van de onderkoning herwinnen? Is de onderkoning te
vertrouwen? Kan Benjamin vertrouwen op zijn broers?
22 t/m 26 november: Is het nu goed?
De beker van de onderkoning is gevonden in de tas van Benjamin en de
broers moeten terug naar het paleis. Maar als Benjamin als slaaf moet
blijven, wil Juda zijn plaats innemen. Dan weet Jozef dat zijn broers
veranderd zijn en sluit hij vrede met hen.
29 november 3 t/m december: Kom maar
In Israël ligt een bijzondere stad: Bethlehem. We beginnen de adventstijd met
verhalen Ruth en Noömi, die samen naar Bethlehem gaan. Het is de stad waar
zij opnieuw beginnen. “Kom maar”, zeggen ze tegen elkaar. “We gaan gaan
samen op weg”. Gaan de kinderen ook mee?
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Kalender
Lied van de maand: 886 Abba Vader
Klik hier om het lied te luisteren.

10 november
16 november
18 november
19 november
22 t/m 26 november
26 november
3 december

Je talent is wie je bent!

Studiedag team; kinderen groep 1 t/m 2 vrij
Lootjes trekken groep 5-8
Schoen zetten
Hart voor school (groep 6)
Deze week facultatieve oudergesprekken
Berghjournaal
Sinterklaasfeest

