Jaargang 1 – nr. 7
Weeknummer: 18 – mei 2017

Nieuwsbrief
Beste ouders/verzorgers,
Voor de examenkandidaten is het jaar bijna afgelopen, op 14 juni horen de leerlingen of
ze geslaagd zijn. Maar voor het zover is wordt er a.s. vrijdag 2 juni nog een galafeest
georganiseerd om de periode op de Hubertus & Berkhoff swingend af te sluiten. Voor de
onderbouw (klas 1 en 2) is er op donderdag 1 juni een schoolfeest. Het thema voor de
avond, Black and White, is door de leerlingen zelf gekozen. Meer informatie over beide
feesten vindt u in de brieven die gemaild zijn en die ook terug te vinden zijn op onze
website.
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We hebben voor deze editie weer van verschillende leerlingen een bijdrage ontvangen
en hopen dat u deze nieuwsbrief met plezier zult lezen. De volgende editie verschijnt in
de laatste week van juni.
Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd onze website raadplegen:
www.hubertusberkhoff.nl
Namens het team van de Hubertus & Berkhoff,
Anja Kap & Karima Hachim
PS. De leerlingen die een stukje hebben geschreven staan niet altijd op de bijbehorende foto.

Activiteiten en belangrijke data tot het einde van dit schooljaar
Week Datum
22

Activiteit

Donderdag 1 juni

Schoolfeest klas 1 en 2

Vrijdag 2 juni

Studiedag; leerlingen vrij

Vrijdag 2 juni

Gala klas 4

Maandag 5 juni

2e Pinksterdag

Dinsdag 6 juni

Bliksemstage, klassen: 2 A, B en C

24

Woensdag 14 juni

Uitslag eindexamens bekend

25

Dinsdag 20 juni

Bliksemstage, klassen: 2 D, E en F

27

Woensdag 5 juli

Studiedag; leerlingen vrij

28

Donderdag 13 juli

Diploma-uitreiking; leerlingen vrij

29

Maandag 17 juli t/m 18 juli

Diverse activiteiten voor alle leerlingen.
Hierover volgt een brief.
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Laatste
Donderdag 20 juli
week
Vrijdag 21 juli

Rapport ophalen
Leerlingen vrij

24 juli t/m 1 september: Zomervakantie

Eerstejaars geven een spetterend optreden in het Bimhuis.
Hieronder delen twee leerlingen uit klas 1E hun ervaringen:

Muziek in het Bimhuis
We kwamen in een ruimte en daar
gingen we geluiden maken met
instrumenten, maar ook met ons
lichaam. We moesten later een
instrument pakken en iets super cool
doen. Eerst moest iemand een patroon
voor een geluid maken en daarna samen
met de anderen, uiteindelijk werd het
een heel orkest met de hele groep. Een
man hielp ons, hij gebruikte gebarentaal,
eerst begreep ik het niet, maar later wel.
Daarna gingen we ook nog met een echte
band improviseren in een zaal met
kinderen en ouders. Het ging best goed,
er waren ook meiden uit de klas die
gingen zingen.
Ik vond het superleuk om met
instrumenten te werken.
Groetjes Lila Zwart uit 1E

Het Bimhuis
Als eerste ging ik naar school, daar
moest ik wachten tot we gingen
vertrekken. De weg ernaartoe was
gezellig. Toen we aankwamen, ging ik
met mijn klas allemaal instrumenten
bespelen en dingen leren. We gingen
een optreden geven van wat we hadden
geleerd die middag. En toen was het
zover: we moesten echt gaan optreden.
Ik was verrast over hoe het klonk. Ik
vond het een hele gezellige middag!
Donna vd Heul 1E.

Sportdag klas 1
Op maandag 23 mei hadden de eerstejaars een
sportdag. Kim Voorend 1E vertelt wat zij die dag
heeft beleefd:
We hebben met alle eerstejaars laatst een
sportdag gehad. Het was superwarm maar we
hadden leuke onderdelen. De onderdelen waren:
atletiek, voetbal en ludieke spelen. We waren
allemaal in groepjes ingedeeld en dan begon je
bijvoorbeeld bij atletiek en dan had je hierbij vier
verschillende onderdelen: hoogspringen,
verspringen, 100 meter sprint en kogelstoten. Mijn
groepje begon met hoogspringen. Toen we klaar waren met atletiek moesten we naar
een ander veld zodat we konden gaan voetballen. We deden drie potjes voetbal en toen
moesten we door naar de ludieke spelen. Na twee onderdelen hadden we pauze, toen
kregen we drinken en koek. Na de pauze gingen we allemaal verder met het laatste
onderdeel, voor mijn groepje waren dit de ludieke spelen of ook wel samenwerking
spelletjes. Er waren vier verschillende
spellen in dit onderdeel en het was
Een bijdrage van Shyno uit 1B:
superleuk. Ik vond het een topdag! 
We moesten moestuintjes planten, ik
De moestuintjes zijn geplant
vond het erg leuk en ben benieuwd hoe
ze nu verder groeien. Ik denk dat het wel
In de vorige editie van de
oudernieuwsbrief werd een oproep gedaan goed komt, ze krijgen veel licht en water
want dat hebben plantjes nodig. Ze
om moestuintjes die gespaard konden
groeien al heel goed! We hebben met de
worden bij de Albert Heijn mee naar
klas verschillende dingen gezaaid zoals:
school te nemen. Hier is door veel
tomaat, rucola, peulen, paprika,
leerlingen en ouders gehoor aangegeven.
watermeloen, basilicum, zonnebloemen
en nog veel meer. Kom gerust even
kijken hoe het groeit.
Groetjes Shyno 1B.
Blij verrast door de vele moestuintjes die we
mochten ontvangen, zijn we met de leerlingen
aan de slag gegaan. De leerlingen hebben
inmiddels verschillende kruiden, groenten, fruit
en bloemen gezaaid, de eerste plantjes worden
deze week verpot! Hartelijk dank voor alle moestuintjes!!!

Klas 3 bezoekt het Rijksmuseum: De Citroen van Toen
Een bijdrage van Keltoum Bridji uit klas 3E
We zijn woensdag 24 mei naar het
Rijksmuseum geweest. We hebben een
rondleiding gehad in het museum, we
hebben onder andere schilderijen van
bekende schilders gezien zoals Rembrandt,
Vermeer etc. Er was ook een bijzonder
schilderij waarbij je heel mooi een Citroen
zag en daar ging het om. Uiteindelijk
hadden we een opdracht gekregen om een
citroen te schilderen met tempera, dat is
zelf gemaakte verf van eigeel en pigment,
dat vond ik het leukst. Citroenen waren
vroeger in de 18e eeuw heel belangrijk want als je dat kon schilderen dan was je een
topschilder.

De Lekkerste School lanceert eigen wijn en bier
De afgelopen maanden zijn leerlingen van onze
vakschool aan de slag gegaan met het brouwen
van eigen bier en het maken van wijn. Op
vrijdag 19 mei vond op feestelijke wijze de
eerste dronk plaats in het Grand Café van de
Hubertus & Berkhoff. Tijdens een feestelijke
presentatie in het bijzijn van collega’s, ouders
en leerlingen werd de eerste dronk aangeboden
aan de heer Jacobs en de heer Wels.
De heer Jacobs is een gepensioneerde gastheer
met een jarenlange ervaring bij gerenommeerde bedrijven. Eén dag in de week brengt
hij op de Hubertus & Berkhoff vol passie de fijne kneepjes van het vak over aan de
leerlingen, uiteraard bijgestaan door de docenten gastheerschap. De heer Jacobs was
zeer tevreden over het resultaat van dit wijnexperiment van Nederlandse bodem.
De heer Wels is een echte bierkenner en was onder de indruk van het resultaat van
Suuper Stout. Meester-brouwer Van Beek zette naast de leerling-brouwers ook
tweedejaarsleerlingen Owen de Dood en Juriaan Harting in het zonnetje voor hun
ontwerp van de etiketten.

Suuper Stout
De heer Van Beek kwam met het idee om eigen bier te gaan brouwen. Hij vroeg zijn
vierdejaars leerlingen wie mee wilden doen aan deze proef. Leerlingen Flint Huijben en
Gijs van Ouwerkerk wilden deze uitdaging wel aangaan. Samen met hun docent zijn zij
gaan experimenteren met het brouwen van hooggegist bier. Het resultaat is ‘Suuper
Stout’, een zogeheten Black IPA bier met een alcoholpercentage van 5,4%. De originele
naam is bedacht door hoofdconciërge Fernando Augusto. Het is een licht zoetig bier met
een mooie toets van citrus en cacao, in de afdronk gevolgd door een lichte bitter. Er is
gebruik gemaakt van de hopsoorten Amarillo en Citra. Leerlingen uit het tweede leerjaar
zijn vervolgens tijdens een CKV-les van
Suuper Stout en het Culinaire
mevrouw Fris aan de slag gegaan met het
Wijntje staan vanaf heden
maken van etiketten. Het resultaat: een
fleurige collectie bieretiketten
– en zolang de voorraad strekt –

Het Culinaire Wijntje

op de kaart van
Restaurant Délicieux
en
Grand Café Sud

De vierdejaars leerlingen van de heer De
Groot hebben bij wijze van experiment met
de hele klas wijn gemaakt. Een unieke
ervaring in hun examenjaar. De leerlingen doorliepen het hele proces van wijn maken;
van het ontdoen van de stelen tot aan het persen van de wijn en het maken van de
wijnetiketten. Bijzonder detail: de druiven kwamen uit de tuin van meester De Groot. Uit
alle ontworpen etiketten zijn twee winnaars gekozen. De ontwerpen van Eva Schurink en
Marcella Tagliatela prijken nu op de wijnflessen. Zij kregen tijdens de lancering een
wijnfles met hun eigen ontworpen etiket overhandigd door meester De Groot met het
advies om deze “voor altijd te bewaren als een herinnering aan hun eerste zelfgemaakte
wijn”.
Beide docenten zijn enorm enthousiast over de totstandkoming van het eigen wijn en
bier. De proef krijgt dan ook zeker een vervolg. Volgend jaar wordt het opgenomen als
vakverdieping voor de 4e klassen.

Bezoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Op woensdag 10 mei, kregen wij bezoek van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Mevrouw Alida Oppers - Directeur Generaal Primair
Onderwijs en Voortgezet Onderwijs kwam op
werkbezoek. Dit deed zij samen met de heer Ruud
Nauts (persoonlijk medewerker van mevrouw
Oppers), mevrouw Tessa van Dorp (projectleider
VMBO).
Na een ontvangst in ons Grand Café kreeg
mevrouw Oppers met haar collega's een
rondleiding door onze school. Ook had zij een
gesprek met het team dat Nederland en onze
school zou gaan vertegenwoordigen in Rusland bij
het wereldkampioenschap koken. Docent Michel Moinat en leerling Gijs blikten alvast
vooruit naar dit evenement en gingen met ons hoge bezoek op de foto. Op de foto
ontbreekt mede-teamlid Lars. Hij had op het moment van het bezoek een examen en
dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Uiteraard werd het bezoek afgesloten met een
lunch op de lekkerste school van Nederland. We kijken terug op een inspirerend
werkbezoek.

Kooktoppers Lars en Gijs zijn vijfde van
de Wereld geworden met Junior Skills
koken in Rusland
Onder begeleiding van kookdocent Michel Moinat zijn
onze leerlingen Gijs Ouwerkerk en Lars Mooij 5e
geworden van de 15 teams bij de wereld
kampioenschappen koken in Rusland.
In maart werden zij uitgeroepen tot beste kookteam van
Noord-Holland en tijdens de landelijke finale ontvingen
Lars en Gijs de hoogste kookpunten van de dag. Daarom
ontvingen zij de uitnodiging om deel te nemen aan het
wereldkampioenschap koken in Rusland.
Op 15 mei zijn Gijs en Lars samen met meneer Moinat
naar Krasnodar afgereisd. Daar zijn zij in de categorie
Cooking op het strijdtoneel verschenen met een prachtig resultaat. Gijs, Lars en meneer
Moinat zijn een enorme ervaring rijker en komen ook nog thuis met een mooie 5e plek.
Jongens, van harte gefeliciteerd namens het hele team!

Examentijd
 Nu alle examens voor de vierdejaars erop zitten is het lange wachten begonnen op
de uitslag die bekend wordt gemaakt op 14 juni. Eerst nog op 2 juni het
jaarlijkse GALA, dat ook dit jaar weer wordt georganiseerd door collega’s. Het
belooft een mooie presentatie van avondjurken en smokings te worden, we laten
ons verrassen.
 De vierdejaarsleerlingen die het rekenexamen (nog) niet gehaald hebben of hun
cijfer willen verbeteren kunnen ook gebruik maken van de mogelijkheid op 7 juni.
 Nieuw dit jaar is het HBR-examen. Alle derdejaars leerlingen doen praktijkexamen
in juni voordat zij in klas 4 kiezen voor de verschillende keuzerichtingen.
Alle leerlingen succes gewenst!

Oproep: Praktijkkleding 4e klassen sponsoren of verkopen
De vierdeklasleerlingen zijn druk doende om hun felbegeerde eerste diploma binnen te
halen. Het grootste gedeelte van de leerlingen gaan een vervolgopleiding doen in de
richting die zij bij ons op school ook gevolgd hebben.
Er zijn echter ook leerlingen die geheel wat anders gaan doen. Heeft u nog kleding die
goed is en waar u niets aan heeft in de toekomst? Dan is het wellicht een idee om de
kleding te koop aan te bieden. U kunt de kleding ook aan school schenken, zodat de
kleding verder gebruikt kan worden.
Wilt u de kleding sponsoren of verkopen, neem dan contact op met dhr. Bosch,
teamleider praktijk.

