Nr.12 - 13 mei 2022
Beste ouders,
De laatste periode tot aan de zomervakantie is aangebroken.
Een periode waarin nog veel leuke dingen op het programma staan.

Personeel
Juf Klarie is lange tijd afwezig geweest. Inmiddels voelt ze zich veel beter en zal zij
starten met re-integreren. Zij zal starten met kleine werkzaamheden buiten de groep.
Juf Mariëtte is inmiddels bijna 28 weken zwanger. Met 28 weken (dinsdag 31 mei) zal
juf Mariëtte buiten de klas gaan werken.
De bezetting van de Vlindertuin ziet er dan als volgt uit:
Maandag: juf Emmaly
Dinsdag: juf Wendy
Woensdag t/m vrijdag: juf Carla
Juf Mariëtte en juf Carla zullen het aanspreekpunt van de groep blijven.

Gym en Gymdocenten
Helaas waren in het vorige Berghjournaal de foto’s van de gymdocenten omgewisseld.
Daarom nogmaals het voorstellen van de gymdocenten met de goede foto’s. Tevens
leest u wat meer over de gymlessen van SNO vanuit de directie.
Wie is de gymmeester van mijn kind(eren) vragen jullie je af. Bij
deze stel ik mezelf eventjes voor.
Mijn naam is Rik Huijser en ik ben 24 jaar. Ik woon in Barneveld
en daar heb ik vroeger ook op school gezeten. Eerst op de PWA
en daarna op het JFC. Na het JFC ben ik afgestudeerd als sport
coördinator. Nu werk ik al 2 jaar bij SNO (Sportieve Naschoolse
Opvang) en geef ik vanuit SNO gymlessen op meerdere
basisscholen in de buurt. Mijn grote hobby is voetbal en ik ben
ook elke zaterdag te vinden op het veld bij Valleivogels 1 in
Scherpenzeel.
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Wat ik belangrijk vind in mijn gymlessen is plezier hebben gepaard gaande met een
stijgende lijn op motorisch- en cognitief vlak.
Hoi allemaal,
Ik ben Rens, kom uit Arnhem en ben 24 jaar. Velen zullen mij
weleens voorbij hebben zien lopen op het schoolplein of over
mij gehoord hebben via uw kind. Ik werk bij SNO op 4
verschillende scholen in Barneveld, Nijkerk en Voorthuizen.
Ook werk ik nog 3 middagen op de sport BSO. Op de dinsdag
werk ik op de Van Den Berghschool. Ik houd zelf erg van
sporten maar vind het nog leuker om kinderen plezier te zien
hebben in bewegen. Dit is dus ook mijn voornaamste doel in
de gymles. Veel bewegen en dat alles met plezier. Ik hoop
mijzelf op deze manier kort te kunnen voorstellen. Zijn er ooit
nog vragen of opmerkingen aan mij, aarzel niet om mij aan te
spreken of contact te zoeken via de juf.
Bericht vanuit de directie
Sinds dit jaar maken wij gebruik van SNO. Zij verzorgen de lessen bewegingsonderwijs
voor onze school.
Net als in het onderwijs, zijn er ook verschillende bevoegdheden voor de vakdocenten
beweging. Afhankelijk van de bevoegdheid, mogen ze zelfstandig draaien of moet er
een leerkracht met een brede gymbevoegdheid naast staan.
Op de donderdag zouden we naast de vakdocent een leerkracht in de gymzaal
moeten hebben met een brede bevoegdheid voor gymlessen. Niet al onze
leerkrachten zijn in het bezit van zo’n een brede gymbevoegdheid.
We hebben gekeken of het haalbaar was om het rooster voor de donderdag tot aan
de zomervakantie aan te passen. Dit bleek niet het geval.
Om alle gymlessen toch te kunnen geven hebben we besloten om buiten op het plein
(onder de reguliere gymtijd) een spelles te geven. De vakdocent mag deze les geven,
zonder dat er een leerkracht met een brede gymbevoegheid aanwezig is. Mocht de
leerkracht van uw zoon/dochter wel een brede gymbevoegdheid hebben, dan zal een
gewone gymles in de gymzaal zijn.
Voor de donderdag geldt dan dat de groepen 6, 7b en 8 in de gymzaal spelles krijgen.
Deze leerkrachten zijn in het bezit van een brede bevoegdheid. De overige groepen
krijgen dan spelles op het plein.
Voor volgend jaar zullen we zoeken naar een andere oplossing.

Je talent is wie je bent!
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Kind op maandag
16 t/m 20 mei: Spijt
Als Saul niet doet wat de Heer hem zegt, heeft God spijt dat Saul de koning
is. Samuel laat Saul weten dat hij geen koning meer zal zijn en Saul heeft
spijt van wat hij gedaan heeft. Ook kinderen kennen het gevoel van spijt
in hun eigen verhalen.
23 t/m 25 mei: Verder dan je kunt kijken
Deze week vieren we feest: Hemelvaart. Maar is het wel een
feest? Jezus is immers niet meer bij zijn vrienden. Maar voordat
hij naar de hemel ging, beloofde Jezus hun een helper: de
heilige Geest. En twee mannen in witte kleren vertellen dat
Jezus ook weer terug zal komen. Dat is een reden om blij te zijn!
30 mei t/m 3 juni: Vol vuur
Met Pinksteren zet de heilige Geest de leerlingen in vuur en vlam. Aan de
hand van het verhaal van Pinksteren denken we deze week met de
kinderen na over wat hen in vuur en vlam zet. Waar zijn zij vol van? Wat
zet hen in beweging? En hoe voelt het als je merkt dat er een ‘vuurtje’ in
je wordt aangewakkerd?

Kalender
Lied van de maand mei: 371 Onze vader
Klik hier om het lied te luisteren.
18 mei
25 mei
26 mei
27 mei
3 juni
5 en 6 juni
7 juni
10 juni

13 juni
15 juni

Je talent is wie je bent!

Open inloop groep 3-8
Leerkrachtendag
Hemelvaartsdag
Alle kinderen vrij
Groep 8 naar Openlucht Museum
Oudermail
Pinksteren
Studiedag Team; alle kinderen vrij
Open inloop groep 1-2
Hart voor school (groep 8)
Berghjournaal
MR-vergadering
Open inloop groep 3-8

