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Weeknummer: 51 – december 2016

Nieuwsbrief - kersteditie
Beste ouders/verzorgers,
De kerstvakantie staat weer voor de deur, misschien gaat u op vakantie of geniet u met familie of
vrienden van een heerlijk kerstdiner. Wat u ook gaat doen…
Het team van de Hubertus & Berkhoff wenst u gezellige kerstdagen, een knallend uiteinde en een
goed begin van 2017!
In deze laatste editie van de nieuwsbrief in 2016 hebben wij nog een aantal items die wij graag met u
willen delen.
Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd onze website
raadplegen: www.hubertusberkhoff.nl
Kerstgroeten namens het team van Hubertus & Berkhoff,
Karima Hachim & Anja Kap
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Activiteiten en belangrijke data voor de maand januari
Week

Datum

Activiteit

2

Woensdag 11 januari

Meesters- en juffendag klas 1: A, B, C en D

Donderdag 12 januari

Beleidsdag; leerlingen vrij
(stond eerst gepland op 13 januari)

Dinsdag 17 januari

Informatieavond klas 4 – info vervolgmogelijkheden MBO

Woensdag 18 januari

Meesters- en juffendag klas 1: E, F en G

Donderdag 19 januari

Open avond

Dinsdag 24 januari

Onderwijsdag; leerlingen vrij

3

4

Wijziging studiedag januari
Volgens de jaarplanner is er op vrijdag 13 januari een studiedag ingepland. Door organisatorische
omstandigheden is deze verplaatst naar donderdag 12 januari. Op deze datum zijn de leerlingen vrij.
Vrijdag 13 januari worden de lessen volgens het rooster gegeven.

De deelraad verkiezingen van de Hubertus & Berkhoff
De termijn voor de verkiezing is beëindigd. De uitslag is bekend; Mevrouw Hanneke Ederveen en
Rudolphine Nortier zullen de Hubertus & Berkhoff gaan vertegenwoordigen in de deelraad namens
de oudergeleding.
Isabella Stolp en Owen de Dood zullen de Hubertus & Berkhoff gaan vertegenwoordigen in de
deelraad namens de leerlinggeleding
In het verkiezingsreglement is ook sprake van een bezwaarprocedure. Voor nadere informatie kunt u
zich tot de verkiezingscommissie wenden: D.Smit@VOvA.nl

Kerstbestellingen
Er is weer hard gewerkt aan de kerstbestellingen op de Lekkerste school! Uw bestelling kunt u
afhalen vanaf donderdag 22 december van 10:00 uur tot 16:00 uur of op vrijdag 23 december vanaf
09:00 uur tot 12:00 uur. Uw zoon/ dochter kan de bestelling uiteraard ook meenemen.

Alle vakanties en bijzondere dagen op een rijtje
Vakantiedata
Kerstvakantie

26 december 2016 t/m 06 januari 2017

Open dagen
19 januari 2017

18.00 uur - 21.00 uur

07 februari 2017

18.00 uur - 21.00 uur
14.00 uur - 18.00 uur

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 24 februari 2017

Pasen

17 april 2017

05 april 2017

Meivakantie

24 april t/m 05 mei 2017

Ouderavonden klas 4

Hemelvaart

25 en 26 mei 2017

2e Pinksterdag

05 juni 2017

Zomervakantie

24 juli t/m 01 september 2017

01 februari 2017

Ouderavond klas 1, 2 en 3
30 maart 2017

Meesters- en Juffendag

Studiedagen Hubertus & Berkhoff

11 en 18 januari 2017

12 januari, 24 januari, 01 februari, 8 maart, 20 maart, 21 maart, 02 juni,
26 juni (middag), 05 juli en 13 juli. De leerlingen zijn dan vrij.

Galafeest 4e klas
24 mei 2017

Maatschappelijke stage 2e klas
10 april t/m 14 april 2017

klas 2A, 2B, 2C

18 april t/m 21 april 2017

klas 2D, 2E, 2F

Workshops voor ouders/verzorgers
03 maart 2017

Schoolfeest
klas 1 en 2: 01 juni 2017

Bliksemstage 2e klas
06 juni 2017
20 juni 2017

