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Beste ouders,  

 

Op school is duidelijk te merken dat Sinterklaas  is aangekomen in Nederland. De hal 

is versierd en overal staan grote en kleine pakjes. Het lijkt wel een beetje het pakhuis 

van Sinterklaas. De kinderen praten volop over Sinterklaas en het 

Sinterklaasjournaal is regelmatig bij de kinderen een onderwerp van gesprek. Al met 

al zorgt het voor een heerlijke gezellige sfeer.  

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

Sherida Pothoven-Worm 

 

Personeel 
Beste ouders van Kindcentrum van den Bergh,  

 

Aankomende maandag neem ik afscheid van Kindcentrum van den Bergh. Officieel 

ga ik per 1 december starten als invalleerkracht op een basisschool in Ede. Dit is vrij 

onverwacht op mijn pad gekomen. 

Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging, al doet het mij ook veel om jullie kinderen niet 

meer te zien. Met veel van jullie kinderen heb ik mooie, waardevolle momenten 

mogen beleven. Wij keken vaak beiden uit naar de momenten buiten de klas en 

genoten van de grapjes, serieuze gesprekken en begeleiding. Deze momenten 

koester ik dan ook zeker en bewaar ze als mooie herinneringen.  

Omdat aanstaande maandag mijn laatste werkdag is, zal ik hier richting de kinderen 

ook zeker aandacht aan schenken.   

Mocht u mij nog willen zien of spreken dan ben ik na schooltijd nog even op school.   

Bedankt voor uw vertrouwen en samenwerking in de afgelopen jaren.  

 

Groetjes,  

Marieke Kuiper  

 

Sinterklaas 
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Je talent is wie je bent! 

Maandag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. De kinderen krijgen in 

de pauze een pakje drinken en wat lekkers. Wanneer u denkt dat uw kind hier in de 

pauze niet genoeg aan heeft, kunt u gerust wat extra’s meegeven. 

De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen verkleed naar school komen. De kinderen van 

groep 1 t/m 8 hebben de hele dag school. Zij nemen hun eigen lunch mee naar school. 

Dinsdag 6 december zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij. 

Wij hopen op een fijn Sinterklaasfeest samen met Sinterklaas en zijn Pieten! 

 

Opbrengst boekenmarkt 
Tijdens de Kinderboekenweek werd de boekenmarkt op school druk bezocht! Daarna 

zijn er ook nog veel boeken bij de Bruna aangeschaft. In totaal is er voor maar liefst  

€ 2785,52 aan kinderboeken gekocht. 

Hierdoor heeft de school een boekenbon gekregen van € 557,10. 

Heel hartelijk dank allemaal! 

We gaan hiervoor boeken aanschaffen die aansluiten bij de thema’s van groep 1 t/m 

3. Voor de groepen 4 t/m 8 gaan we boeken kopen die we kunnen gebruiken bij de 

leesmethode Karakter. 

We zijn hier heel blij mee. 

 

Bibliotheekpasjes – boeken inleveren 
Na de vakantie starten we op school met een nieuw uitleensysteem bij de bibliotheek 

‘Aura’.  

Hiervoor moeten alle boeken voor de kerstvakantie zijn ingeleverd in het systeem 

op school. 

Het voordeel hiervan is dat we geen pasjes meer hoeven te vervangen. Nieuwe 

kinderen komen automatisch in het systeem. Een ander voordeel is dat de kinderen 

zelf online veel meer kunnen regelen, bijvoorbeeld voor een spreekbeurt. 

Er zal een nieuwe uitleenmachine komen. Na de kerstvakantie kunnen de boeken 

gewoon weer worden geleend. 

De pasjes kunnen voorlopig nog in de bibliotheek in Voorthuizen en Barneveld 

worden gebruikt. 
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Je talent is wie je bent! 

Zendingsproject 2022-2023 
Elk schooljaar is er een inzameling voor een zendingsproject. Vorig jaar hebben we 

met de foute kesttruiendag veel geld opgehaald voor 'Save the Children'. Ook dit jaar 

doen wij weer mee met de kersttruiendag op dinsdag 13 december! Het goede doel 

van dit jaar is Het Vergeten Kind.  

 

3FM Serious Request zamelt dit jaar samen met jou en heel Nederland geld in voor 

Het Vergeten Kind. Van 18 t/m 24 december draaien 3FM-dj’s Barend van Deelen, 

Sophie Hijlkema en Rob Janssen 24 uur per dag verzoekplaten voor geld vanuit het 

Glazen Huis in Amersfoort. Dit zodat Het Vergeten Kind hun belangrijke werk nog 

beter kan doen en licht kan brengen in het leven van 100.000 vergeten kinderen. 

 

Vanaf woensdag 7 december zullen de leerkrachten samen met de kinderen 

bedenken op welke manier er zoveel mogelijk geld opgehaald kan worden, dit kan tot 

vrijdag 16 december. Op woensdag 21 december overhandigen wij zelf het geld aan 

de dj's in het glazen huis!  
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Je talent is wie je bent! 

Kerstviering 
Beste ouders/verzorgers, 

Op donderdagavond 22 december willen wij graag kerst 

vieren met alle kinderen, teamleden, ouders en andere 

belangstellenden. De viering zal plaatsvinden in de 

Gereformeerde Kerk, Hoofdstraat 142. Alle kinderen van de 

school zullen hun bijdrage leveren aan deze dienst. De 

viering begint om 18.30. De kerk zal om 18.15 open gaan. 

Houdt klasbord of de mail in de gaten voor de laatste 

updates over deze viering. (voor kinderen onder de 4 jaar vragen we of u daar oppas 

voor wil regelen. Uit ervaring weten we dat voor hen de viering lang duurt en het 

vooral onrust bij de andere kinderen geeft) 

 A.s. zondag begint de adventsperiode. Ook op school willen wij deze tijd met de 

kinderen bewust beleven. Het thema van onze adventsperiode is: DROMEN. 

Vanaf vrijdag 25 november (vandaag dus) zullen wij elke vrijdag met elkaar een 

adventsviering vieren. De groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8 vieren dit samen. 

Het samenzijn zal in het teken staan van elkaar ontmoeten en 

ons verwonderen. We zingen met elkaar en zullen elke week 

een symbool krijgen dat we op de viertafel in de hal zullen 

neerzetten. Als zichtbaar teken dat het kerstfeest eraan komt, 

steken we ook elke week een kaars aan. Als de kaarsen alle vier 

branden weten we: De Here Jezus is geboren!  

 

Van de familie Woudenbergh hebben wij voor elke groep 

een mooie kaarsenstandaard gekregen. Gijs en Teun 

hebben deze zelf gemaakt. Vandaag hebben de jongens de 

standaards aan elke groep uitgedeeld. Wij zijn er heel erg blij mee! Heel erg 

bedankt!  

 

Instroomgroep 
Er komen zoveel kinderen met plezier naar onze school, dat onze huidige 

kleutergroepen bijna vol zitten. We willen alle kleuters met plezier laten komen en 

goed kunnen blijven zien. Vanaf 1 maart zullen we dan ook gaan starten met een 

instroomgroep. Hoe de precieze invulling hiervan er gaat uitzien, zullen we later 

communiceren. 
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Je talent is wie je bent! 

Kind op maandag 

28 november  t/m 2 december: Hoor je dat?  
Het is de eerste week van de advent, de tijd waarin we 

vooruit kijken naar de geboorte van Jezus. We lezen deze 

week over Jesaja, die verhalen vertelt aan de mensen in 

Jeruzalem. Het zijn verhalen vol hoop en verwachting. Met 

deze verhalen ontdekken de kinderen dat woorden hoop, 

vertrouwen en moed kunnen geven. 

 

5  t/m 9 december: Stel je voor 

Priester Zacharias mag het offer brengen in de tempel. Daar vertelt 

een engel, dat hij een zoon zal krijgen. Ook bij Maria komt een engel 

die vertelt dat zij een zoon krijgt: Jezus, de Zoon van God. 

Onvoorstelbaar nieuws voor gewone mensen. Deze week ontdekken 

de kinderen hoe gewone mensen een rol kunnen spelen in een groot 

verhaal. 
 

12 t/m 16 december: Nu wordt alles anders 

Met de kinderen denken we deze week na over momenten 

dat je het gevoel hebt: nu wordt alles anders. Dat gevoel kan 

door iets kleins veroorzaakt worden, maar het kan grote 

gevolgen hebben. Net als in het verhaal over de geboorte van 

Johannes he het lied van Zacharias. 

 
 

Kalender 
 

2 december Open inloop; groep 1-2 

Rijksmuseum; groep 6-7-8 

5 december Sinterklaasfeest 

6 december Studiedag OB; groep 1-4 vrij 

7 december Open inloop; groep 3-8 

7 december Groep onder de loep; groep 7-8 

14 december Hart voor school; groep 3A 

MR-vergadering 

16 december Berghjournaal 

22 december Kerstviering in de kerk 

23 december Oudermail 

Leerlingen groep 1-4 hele dag vrij 

Leerlingen groep 5-8 om 12.00 uur vrij 

26 december t/m  

6 januari 

Kerstvakantie 


