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NIEUWSBRIEF
Anno Domini 2018
Vandaag is de school weer begonnen. Een nieuw
kalenderjaar is aangebroken. Ook 2018 is een jaar
onzes Heeren: Anno Domini. Van Hem verwachten we
onze hulp en Hem bidden we om heil en zegen voor
gezin, kerk en school.

te kort en is helaas nog niet gelukt om het rooster
voor het komende jaar rond te krijgen. (De
eerstvolgende keer ophalen is trouwens op 27 januari
2018). Aanmelding kan per mail bij de directie:
directie@cbsberkenwoude.nl of direct bij de familie
Both: c.both@telfort.nl

Team

Schoonmaak

We zijn dankbaar dat we vanmorgen als team ons
werk weer mochten oppakken. In groep 5/6 is juf De
Jong gestart. We wensen haar een goede tijd toe in
ons midden! Het is fijn dat juf Hoegée deze week mag
beginnen met werk op therapeutische basis. We
wensen haar en juf Teeuw sterkte toe in de periode
van herstel.

Veilig

Volgende week maandag, 15 januari, staat een extra
schoonmaakavond gepland. Bij deze brief ontvangt u
een invulstrook, waarop u kunt aangeven of u ons
hierbij een handje kunt helpen. Graag stofzuiger en
emmer meenemen. We hopen op veel vrijwilligers!



Welkom
Maandag 8 januari heten we een nieuwe leerling
welkom in groep 8: Timon Koolmees. Het gezin heeft
eerder in Berkenwoude gewoond en is, na een periode
in Capelle aan den IJssel, weer teruggekeerd. We
wensen Timon een goede tijd op ‘De Wegwijzer’!

Dringende oproep
Zoals u wellicht weet, ontvangt de school dankzij de
inzet van vele vaders, een behoorlijke bijdrage door
het ophalen van oud papier. Jaarlijks betekent dat
een bedrag tussen de twee en drie duizend euro aan
inkomsten, die we inzetten ten goede van uw
kind(eren). Klaas en Weiny Both zetten zich hier al
heel veel jaren als coördinator voor in. Ze maken de
lijst met de indeling van vrijwilligers en bellen de
vrijwilligers een paar dagen van te voren zelfs even op
om hen aan hun beurt te herinneren! Nu hebben ze
aangegeven het stokje over te willen dragen aan een
ander. We hebben een aantal mensen persoonlijk
benaderd, maar het is helaas nog niet gelukt om een
opvolger te vinden. Het zou jammer zijn als we deze
inkomsten voor de school in de toekomst zouden
moeten missen, zeker nu we volgend jaar willen gaan
werken met een extra groep. Een dringende oproep
dus: wie wil coördinator worden?!
Voor informatie over de inhoud van deze taak en de
tijdsinvestering kunt u contact opnemen met de
familie Both: 0182-362 112.
Daarnaast vragen we ‘nieuwe’ vaders om hiervoor één
zaterdagochtend per jaar de handen uit de mouwen
willen steken. Doordat er een aantal ‘vaste’ gezinnen
afscheid hebben genomen, omdat hun jongste kind de
school heeft verlaten, komen we momenteel mensen





Deur op slot: We hebben besloten om, in
navolging van heel wat andere scholen, de
deuren van de school gedurende de
schooltijden af te sluiten. Dat betekent dus
dat gasten/ouders aanbellen en dat een
collega of leerling de deur vervolgens opent.
Daarvoor moet echter eerst de geluidssterkte
van de bel worden aangepast, aangezien deze
nu niet voldoende hoorbaar is in de school.
Maar dan bent u alvast voorbereid op deze
veiligheidsmaatregel.
Halen en brengen: We vragen u –nogmaalsdringend om uw auto in een parkeervak te
plaatsen als u kinderen komt halen of bij
school afzet. Dat is heel belangrijk voor de
veiligheid van kinderen te voet of op de fiets!
Zichtbaar in het verkeer: Denkt u aan de
verlichting en/of reflectie op de fiets en/of
kleding van uw kind?

Met vriendelijke groet, ook namens het team,
M (Thea) van den Berg- Molenaar
Activiteiten, D.V.

8 januari 2018
hoofdluiscontrole
8 januari
adviesgesprekken VO
9 januari
adoptie
15 januari
schoonmaakavond
29 januari
studiedag, leerlingen vrij
6 februari
adoptie
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19-20 februari
10
minuten gesprekken
26 feb-2 maart
voorjaarsvakantie

