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NIEUWSBRIEF
Team
Na een tijd van herstel en werken op
arbeidstherapeutische basis, gaat het met juf Hoegée
gelukkig weer goed. Zo goed zelfs, dat ze
gesolliciteerd heeft naar een baan in Zwijndrecht. Met
ingang van januari is ze daar ook daadwerkelijk
benoemd. We feliciteren haar van harte met dit goede
nieuws en wensen haar Gods zegen en nabijheid toe in
de toekomst. Op verzoek van de juf nemen we in
kleine kring, als team, eind december afscheid van
haar. U kunt haar, als u uw kind op school brengt,
natuurlijk wel even groeten. Een schriftelijke
afscheidsgroet kan ook:
Mevr. E. (Esther) Hoegée
Pruimendijk 212d
2989 AM Ridderkerk
Of per mail: e.hoegee@cbsberkenwoude.nl
Met ingang van de kerstvakantie gaat voor juf
Timmerman het zwangerschapsverlof in. We wensen
haar een goede tijd toe en bidden om bescherming
voor haar en het nieuwe leven dat ze samen met haar
man half januari verwacht.

Stagiair
We zijn blij dat Marleen de Jong als stagiaire van het
Hoornbeeck College ons team vanaf 12 februari komt
versterken. Marleen woont in Stolwijk en hoopt tot
juni voor vier dagen per week (dinsdag t/m vrijdag)
aan
de
slag
te
gaan
als
(aankomend)
onderwijsassistent.

ervaring van alle gezinnen meenemen in deze
evaluatie.
De gegevens zullen verwerkt worden door de MR en in
januari 2019 communiceren we dan naar alle ouders
een samenvatting.

Kerstfeest
Vanavond, dinsdag 18 december, hopen we met de
kleuters en hun (groot-)ouders (max. 2 personen per
kind) het kerstfeest te vieren. Na afloop is er
gelegenheid om met elkaar in de hal een kopje koffie
of thee te drinken. Voor de leerlingen staat er in het
lokaal wat lekkers klaar. Woensdag 19 december zijn
alle kleuters vrij.
De groepen 3 t/m 8 vieren vrijdagmorgen 21
december kerstfeest in de klas. Ze hoeven geen eten
en drinken mee te nemen; daar zorgen wij voor.

Jeugdfonds
Het is voor ouders met een relatief laag inkomen
mogelijk om via een bijdrage van de gemeente lid te
worden van een sportclub, muziekvereniging en
dergelijke. Deze bijdrage kan via de school worden
aangevraagd. Of u hiervoor in aanmerking kunt komen
en welke activiteiten worden vergoed, kunt u vinden
op de website: http://jeugdfondssportencultuur.nl.

Na-schoolse activiteiten
Vorige week hebben de groepen 6, 7 en 8 een eerste
introductieles dammen gevolgd. Deze week volgt de
tweede les.

Gym

Studie

We hebben een kleine interne verschuiving wat
betreft het geven van de gymlessen. Meester Langerak
blijft de gymlessen met toestellen verzorgen voor
groep 5 t/m 8 als vakleerkracht bewegingsonderwijs.
De spelles wordt voortaan door de groepsleerkracht
verzorgd. Daarvoor zijn ze, ook zonder specifieke
vakopleiding, bevoegd.
We hopen door deze
maatregel de nodige ruimte te creëren die de interne
begeleiding van leerlingen en de opleiding op het
gebied van hoogbegaafheid op dit moment vragen.

In verband met het bezoeken van een symposium ‘Het
jonge kind’, dat door Driestar educatief wordt
georganiseerd, zijn de leerlingen van groep 1 op
woensdag 6 februari 2019 vrij.

Evaluatie schooltijden
Dank voor de vele ingeleverde formulieren. Heeft u
het formulier nog niet (helemaal) ingevuld, wilt u dat
dan z.s.m. doen en het inleveren bij de leerkracht van
uw kind? We vinden het heel belangrijk dat we de

Verkeersveiligheid
De gemeente Krimpenerwaard verricht een onderzoek
naar de verkeersveiligheid rondom scholen. Afgelopen
week is er een gesprek met de directie geweest over
de verkeersveiligheid rond de school en begin 2019
zult u als ouders uitgenodigd worden om via een link
een korte online enquête in te vullen. We zijn
benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek en
uiteraard vooral naar mogelijke maatregelen ter
verbetering van de verkeersveiligheid.
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Schoolbeleid
We sluiten dit cursusjaar ons lopende vierjarige
schoolplan af en denken na over de komende jaren.
Daarbij mogen we onze zegeningen tellen over de
dingen die we hebben ontvangen en de zaken die goed
gaan. Daarnaast kijken we wat beter kan of wat
aandacht vraagt de komende jaren.
We gebruiken hiervoor allerlei informatie, waaronder
de uitkomsten van de peilingen die in 2017 gehouden
zijn onder ouders, leerlingen en teamleden,
rapportages van het Samenwerkingsverband e.d.
Het bestuur en de medezeggenschapsraad hebben op
10 december tijdens een bezinnende avond nagedacht
en gesproken over het beleid van de school nu en in
de toekomst. De input van deze bijeenkomst is
eveneens een belangrijke bouwsteen voor ons
schoolplan 2019-2023. Met het team vervolgen we dit
denkproces D.V. tijdens de studiedag van 20 februari
2019. We houden u op de hoogte!

Tot slot
Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van 2018.
We wensen elkaar in deze periode van Advent de rust
toe om uit te zien naar de komst van Christus. Laten
we in alle drukte tijd maken om stil te worden voor
God. Immers is mijn ziel stil tot God. Van Hem is mijn
heil. De vrede van God zij met u!
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
F.B. Langerak / M. van den Berg-Molenaar
Oproep luizenpluizers:
In januari zullen enkele moeders tijdelijk stoppen
met hun werk als luizenpluizer in verband met
zwangerschap. Ook gaan een aantal moeders aan het
eind van dit cursusjaar stoppen, omdat hun laatste
kind de school zal verlaten.
We zoeken daarom enkele moeders die ons willen
assisteren.
Graag aanmelden bij de contactpersoon van school:
juf van Tuijl. M.vantuijl@cbsberkenwoude.nl
Alvast bedankt!

Activiteiten, D.V.
18 december
18 december
19 december
21 december
21 december
7 januari
7-8 januari
30 januari
6 februari

Inleveren evaluatie schooltijden
Kerstfeest kleuters 19.00 uur
Kleuters vrij
Kerstfeest groep 3 t/m 8
12.00 begin Kerstvakantie
Hoofdluiscontrole
Adviesgesprekken VO groep 8
Studiedag, leerlingen vrij
Groep 1 vrij
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