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NIEUWSBRIEF
School
School is gelukkig veel meer dan rekenen en taal! We
zijn dankbaar dat we elke dag mogen beginnen met
een open Bijbel, luisterend naar geboden en beloften
van God. Ook besteden we veel aandacht aan
persoonlijkheidsontwikkeling en karaktervorming. Ook
omgaan met elkaar in de groep en op het plein,
behulpzaamheid
en
verdraagzaamheid,
zijn
belangrijke waarden binnen onze school. Zo worden
leerlingen gevormd in hun groei naar volwassenheid.
Zo hopen we hen, samen met u als ouders, te leren
leven als mensen,
die vanuit eigen identiteit,
overtuigingen, waarden en normen keuzes kunnen
maken, ook als die afwijken van de gangbare waarden
en normen in de samenleving.
Een instrument dat we als school gebruiken in de
vorming van leerlingen zijn de schoolbrede
(gedrags)afspraken. U vindt ze op de website (Ouders> roosters-> schoolregels) en sinds kort in de hal bij de
hoofdingang. U ziet de producten uit de verschillende
klassen die voortkomen uit de interactieve lessen die
gegeven worden. Het wint aan kracht als u thuis de
schoolregels en Bijbeltekst die centraal staat ook
bespreekt. Dan dienen we als opvoeders gezamenlijk
hetzelfde doel.
De Bijbeltekst die deze twee weken centraal staat is:
De HEERE zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren!
Exodus 15: 18

Thema-nieuwsbrief Engels
Bij deze schoolnieuwsbrief vindt u ook de tweede
thema-nieuwsbrief, deze keer met als onderwerp:
Engels. We nemen u mee in het Engels onderwijs dat
wij bieden van groep 1 tot en met 8. De themanieuwsbrieven zijn op het Ouderportaal in de
‘boekenkast’ te vinden en op de schoolwebsite onder
het item: ‘Nieuws’.
De volgende thema-nieuwsbrief zal medio januari
2019 verschijnen en gaan over lezen en dyslexie.

Enquête schooltijden
Sinds dit schooljaar werken we met het vijf gelijke
dagen model. Bij de invoering van (het vijf gelijke
dagen) dit model hebben we aangekondigd twee
evaluatiemomenten te organiseren: in december 2018
en maart 2019. De uitkomsten van deze twee
evaluatiemomenten zullen door MR, bestuur en
directie besproken worden en de school zal kijken of
er verbeteringen doorgevoerd kunnen worden
tussentijds of met ingang van het nieuwe cursusjaar.
In een gezamenlijke vergadering van de MR en het
bestuur zal de enquête maandag 10 december 2018
definitief worden vastgesteld. De enquête wordt
uitgezet op dinsdag 11 december en zal een week
lopen.
We vragen alle ouders de enquête in te vullen voor
dinsdag 18 december 2018, zodat we een zo breed
mogelijk beeld krijgen.
De gegevens zullen verwerkt worden en in januari
2019 communiceren we dan naar alle ouders een
samenvatting.

Na-schoolse activiteiten
Vorig cursusjaar hebben we aangekondigd om dit jaar
als school suggesties te geven voor activiteiten na
schooltijd in het dorp of in school. We zijn op dit
moment de mogelijkheden aan het inventariseren en
hopen begin december ouders door middel van een
brief te informeren over de mogelijkheden.
Bent u als ouder bereid om vanuit uw eigen passie of
werkveld een activiteit te organiseren na schooltijd
dan kunt u contact opnemen met Bas Langerak,
b.langerak@cbsberkenwoude.nl. U kunt denken aan
EHBO, muzikale vorming, oriëntatie op techniek etc.
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Verkeersveiligheid

Contactweek

De gemeente Krimpenerwaard verricht een onderzoek
naar de verkeersveiligheid rondom scholen. In de loop
van deze week zal er een schouw plaatsvinden bij de
scholen. U kunt dan mensen aantreffen die de situatie
rond de school observeren en daar foto’s van maken.
Deze informatie zal vertrouwelijk worden gebruikt om
de verkeersveiligheid bij scholen waar nodig te
verbeteren. Begin 2019 volgt een gesprek met
schoolleiders en zult u als ouders uitgenodigd worden
om via een link een korte online enquête in te vullen.

Van 12 tot 22 november is de eerste contactweek van
dit schooljaar. Leerkrachten zullen contact zoeken of
hebben contact gezocht met u als ouders (per brief,
mail of telefoon) over het welbevinden en de
ontwikkeling van uw zoon en/of dochter. We
moedigen u ook aan contact met school te zoeken als
dat naar uw inzicht nodig is. Als school zoeken we
graag met u als ouders naar het juiste aanbod en de
juiste begeleiding voor uw zoon of dochter.

Leesmoeders
We zijn blij als school te kunnen melden dat het
leesmoeder-team weer compleet is. Er wordt op
verschillende momenten in de week gelezen met
kinderen door: Mevr. C.Vrolijk, Mevr. C. van der Werf,
Mevr. C.Verweij, Mevr. A. van den Broek, Mevr.
J.Weijers, Mevr. G.Boom en Mevr. T. Graveland. Ook
via deze weg hartelijk dank voor al jullie inzet en
betrokkenheid.

Groep 2
Met ingang van 9 januari 2019 zal juf Schot op
woensdag aanwezig zijn in groep 2. Voor de
gezondheid van juf de Graaf-Visser is het namelijk
raadzaam om een dag minder te gaan werken. Juf de
Graaf werkt met veel plezier, liefde en betrokkenheid
op onze school. Echter, de combinatie van (vijf dagen)
werk en privé vraagt op dit moment (te) veel van
haar. We zijn dankbaar dat we intern een goede
oplossing hebben kunnen vinden door de inzet van juf
Schot op woensdag. Op die dag zijn er meestal wat
minder leerlingen aanwezig, aangezien het de dag is
dat ouders hun kind thuis kunnen houden als dat nodig
en wenselijk is. Er wordt op woensdag dus geen
instructie gegeven over nieuwe onderwijsstof. We
hopen op uw begrip voor dit besluit.

Ambrasoft
Vorig jaar hebben
diverse ouders –via
schoolgebruikt
gemaakt van de online-software van Ambrasoft.
Verschillende ouders hebben school benaderd of dit nu
weer mogelijk is. Als school hebben we contact
opgenomen met Ambrasoft en zij hebben ons een
proeflicentie voor ouders aangeboden voor vier
maanden. Vandaag hebben alle leerlingen een brief
met een activatiecode meegekregen waarmee ze
eventueel via ambrasoft.nl zelfstandig leerstof kunnen
oefenen, die ook op school aangeboden wordt. Dit is
dus geen verplicht huiswerkonderdeel, maar een
mogelijkheid die aangeboden wordt om extra te
oefenen, op aanvraag van ouders.
Heeft u verdere vragen over Ambrasoft dan kunt u
contact
opnemen
met
juf
Els
Schot
e.schot@cbsberkenwoude.nl

Kerstfeest
Op dinsdag 18 december hopen we het kerstfeest met
de kleuters te vieren. We vieren het kerstfeest in het
speellokaal en beginnen om 19.00 uur. Per leerling
zijn er twee belangstellenden welkom. De dag daarna,
19 december, zijn de kleuters vrij.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 vieren in hun eigen
klas het kerstfeest op vrijdag 21 december. In de
ochtend vieren ze het Kerstfeest en voor de middag
mogen de kinderen spelletjes meenemen van thuis.
We zien uit naar gezegende vieringen, waarin we
biddend mogen uitzien naar het Licht, dat in het
donker is opgegaan (Jesaja 9:1).

Vechtersbazen
In de vorige Nieuwsbrief schreven we over de fijne
manier, waarop er op het schoolplein gespeeld wordt.
Daar dragen de materialen, die door onze commissie
´schoolklimaat en schoolregels´ zijn aangeschaft,
zeker aan bij. Nieuwe batjes en balletjes voor de
tafeltennistafel, springtouwen, hinkelbanen,
paardentuigen etc.
Wat we ook zagen na de zomervakantie, waren een
paar jongens die met, al dan niet zelfgemaakte,
geweren speelden.
Met in ons achterhoofd de aandacht in de media voor
jongensgedrag en de neiging tot betutteling van
jongens door de veelal vrouwelijke leerkrachten,
dachten we: laten we ze een beetje ruimte geven.
Vroeger speelden we ook politie en boef, of cowboy
en indiaan.
Echter, de laatste tijd merken we dat het spel
verandert. Het is niet meer incidenteel een geweer,
maar sommige jongens komen standaard in
soldatenkleding op school, soms compleet met helm of
baret. En de geweren krijgen gezelschap van
handgranaten. Het komt steeds dichter bij de harde
werkelijkheid van oorlog voeren en geweld plegen en
gaat daarmee in tegen het goede gebod om niet dood
te slaan of zelfs een ander niet te bedreigen of te
verwensen.
Daarnaast speelt mee dat het spel van deze leerlingen
´verengt´ tot het naspelen van gevechten en geen of
weinig variatie meer kent. De groep jongens die dit
spel spelen wordt een soort clan, waar andere
leerlingen niet in mee doen. Dat vinden we geen
positieve ontwikkeling. Naast redenen van identiteit,
vinden we deze vorm van spel ook om pedagogische
en sociale redenen niet wenselijk.
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We besluiten dan ook om met ingang van heden het
spelen met ´wapens´ en het verkleden als soldaten
op school niet meer toe te staan. Kinderen hebben
alle ruimte om na schooltijd thuis hun eigen spel te
spelen.

Met vriendelijke groet, ook namens het team,
F.B. Langerak / M. van den Berg-Molenaar

Activiteiten, D.V.
12-22 nov
19 nov

Contactweek
Leerling zijn vrij i.v.m.
werkzaamheden elektriciteitsnet
21 nov
Studiemiddag (leerlingen 12 uur vrij)
18 dec
Kleuterkerstfeest
19 dec
Kleuters vrij
21 dec
Kerstfeest groep 3-8
24 dec – 4 jan Kerstvakantie
7 jan
Start: hoofdluiscontrole
7-8 januari
Advies-gesprekken VO groep 8
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