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Beste ouders,  

 

De eerste helft van het schooljaar lijkt altijd voorbij te vliegen. De tweede helft van 

het schooljaar start bijna alweer. 

De afgelopen week zijn we gestart met de CITO toetsen. Voor sommige kinderen een 

spannend moment. Wij wensen ze dan ook vooral veel rust en plezier toe in deze 

weken.   

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

Sherida Pothoven-Worm 

 

Vacatures/verschuivingen personeel 
 

De afgelopen weken is er hard gezocht naar nieuw personeel om alle vacatures te 

vervullen. 

Het is gelukt om de eerste vacatures te vervullen en we heten de nieuwe collega’s 

dan ook van harte welkom.  

De nieuwe collega’s zullen zich in een volgend Berghjournaal voorstellen.  

 

In groep 3 zal juf Margreet naast juf Marloes komen te staan.  

 

In groep 6 zal juf Helma weer starten. 

De afgelopen weken is juf Helma al zijlings weer betrokken bij groep 6. We zijn blij, 

dat ze weer voor een deel voor de groep kan staan. 

Juf Lise zal de taak van IB op zich nemen. We zijn erg blij voor juf Lise en de school, 

dat ze dit bij ons wil gaan doen.  

Juf Eline, zal juf Lise vervangen en samen met juf Helma groep 6 gaan draaien. 

 

In maart start de instroomgroep, juf Emmaly zal deze tot aan de zomervakantie gaan 

draaien. 

Juf Sjennet zal vanaf maart een aantal uur als onderwijs assistent komen werken en 

de BSO draaien. 
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Je talent is wie je bent! 

We heten juf Margreet, juf Eline en juf Sjenet van harte welkom bij ons op school en 

wensen juf Lise en juf Emmaly veel plezier met hun nieuwe uitdaging! 
 

Leerlingenraad 

 

Via klasbord heeft u onze nieuwe leerlingenraad kunnen zien. We hebben onze 

eerste vergadering er alweer op zitten. 

De leerlingen zitten bomvol ideeën, erg mooi om de betrokkenheid te zien. Ik kijk uit 

naar een mooie samenwerking komend schooljaar! 

 

Kind op maandag 
 
23 t/m 27 januari: Verander jij?  
In de verhalen van deze week veranderen mensen door de ontmoeting met 

Jezus. We denken met de kinderen na over ontmoetingen of 

gebeurtenissen die mensen of henzelf kunnen veranderen. Hoe verander je dan? En 

zijn er ook dingen die altijd hetzelfde blijven? 

 

30 januari t/m 3 februari: Gebeurt er al wat?  
 Deze week horen we twee verhalen waarin Jezus een zieke 

geneest. In beide verhalen vraagt hij om vertrouwen en een 

actieve houding: sta op en kom in beweging! Aan de hand van de 

verhalen ontdekken de kinderen dat je zelf iets kunt doen om de 

dingen te laten veranderen. 

 

6 t/m 10 februari: Wie lost dit op?  

Duizenden mensen komen naar Jezus toe om naar hem te luisteren, maar er is 

niet genoeg eten voor al die mensen. Wie lost dit op? De vrienden van Jezus 

komen op het meer in een storm terecht. Wie helpt hen? Deze week ontdekken 

de kinderen dat een oplossing uit onverwachte hoek kan komen. 

 

Activiteiten met Jozua Douglas 
In de bijlage: Activiteiten in de bibliotheek Barneveld met Jozua Douglas   
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Je talent is wie je bent! 

 
 

Kalender 
 25 januari Ouderavond groep 1-2 

26 januari Start Nationale Voorleesdagen 

27 januari Oudermail 

3 februari Studiedag team; alle kinderen vrij  

10 februari Open inloop: groep 1-2 

13 februari 19.00 uur MR-vergadering 

15 februari Open inloop: groep 3-8 

Hart voor school: groep 4 

21 februari Kanjerkijkles: groep 5-6 

24 februari Rapport 1 mee 

Speelgoedochtend: groep 1-2 

Berghjournaal 

27 februari t/m 3 

maart 

Voorjaarsvakantie 

7  en 9 maart Rapportgesprekken 

Adviesgesprekken groep 7 

8 maart Biddag 


