Jaargang 1 – nr. 1
Weeknummer: 40 – oktober 2016

Nieuwsbrief
Beste ouders/verzorgers,
Dit schooljaar ontvangt u iedere maand (via de mail) een nieuwsbrief waarin u kunt lezen wat er in en
om de school gebeurt. We benoemen relevante data en vanuit het docententeam wordt informatie
aangeleverd over activiteiten die nog plaats gaan vinden of reeds plaats hebben gevonden.

Deze maand in de nieuwsbrief:





Activiteiten en belangrijke data voor de maand oktober
Alle vakanties en bijzondere dagen op een rijtje
Verslag van het bezoek aan de Openbare Bibliotheek Amsterdam
Namens de ouderraad

We hopen dat u deze nieuwsbrief met plezier zult lezen. De volgende editie verschijnt in de laatste
week van oktober.
Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd onze website raadplegen: www.hubertusberkhoff.nl
Namens het team van de Hubertus & Berkhoff,
Karima Hachim & Anja Kap

Activiteiten en belangrijke data voor de maand oktober
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4 Hele week: Aandacht voor Stoptober (anti-rookactie);
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5 Maandag: Voorlichting aan de leerlingen van de wijnreis (4e klas);
6
Dinsdag staat vanaf 12.00 uur het Verkeersplein Amsterdam in de hal om
7 voorlichting te geven;
8
Donderdag om 17.30: VM2 diplomering.
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41 M 10 Leerlingen van de 4e klas vertrekken op HORECA-reis naar België
D 11 Leerlingen van de 4e klas vertrekken op Bakkersreis naar België.
W 12



1A, 1D, 1F en 1G gaan naar Artis. De leerlingen kunnen gezamenlijk
vertrekken vanaf school om 9.00 uur of zelfstandig naar Artis reizen en daar
om 10.00 uur zijn. Het programma duurt tot 12.30. Hierna zijn de leerlingen
vrij.
 Om ongeveer 19.00 uur komen de leerlingen van Horecareis terug op
school.
 Om ongeveer 20.00 uur komen de leerlingen van de Bakkersreis terug op
school.
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1B, 1C en 1E gaan naar Artis. De leerlingen kunnen gezamenlijk vertrekken vanaf
school om 9.00 uur of zelfstandig naar Artis reizen en daar om 10.00 uur zijn. Het
V 14 programma duurt tot 12.30. Hierna zijn de leerlingen vrij.
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42 M 17

Herfstvakantie
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Herfstvakantie
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Herfstvakantie
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14.00u t/m 17.00u Top-Gastheer/-vrouw-Klas bezoek wijngaard

Alle vakanties en bijzondere dagen op een rijtje
Open dagen

Vakantiedata

19 januari 2017 18.00 uur - 21.00 uur

Herfstvakantie

17 oktober t/m 21 oktober 2016

Kerstvakantie

26 december 2016 t/m 06 januari 2017

14 februari 2017

18.00 uur - 21.00 uur

05 april 2017

14.00 uur - 18.00 uur

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 24 februari 2017

Ouderavonden klas 4

Pasen

17 april 2017

17 november 2016

Meivakantie

24 april t/m 05 mei 2017

01 februari 2017

Hemelvaart

25 en 26 mei 2017

Ouderavond klas 1, 2 en 3

2e Pinksterdag

05 juni 2017

08 december 2016

Zomervakantie

24 juli t/m 01 september 2017

30 maart 2017

Juf en meesterdag
11 en 18 januari 2017

Maatschappelijke stage 2e klas

Bliksemstage 2e klas

10 april t/m 14 april 2017

06 juni 2017

klas 2A,2B,2C

20 juni 2017

17 april t/m 21 april 2017

klas 2D, 2E, 2D

Workshops voor ouders/verzorgers

Schoolfeest
klas 1 en 2: 01 juni 2017
klas 3 en 4: 10 november 2016

25 november 2016

Galafeest bovenbouw

03 maart 2017

24 mei 2017

Kerstdiner
20, 21 en 22 december 2016

Studiedagen Hubertus & Berkhoff: 12 september (middag), 11 november, 28 november, 13
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.

Verslag van het bezoek aan de Openbare
Bibliotheek Amsterdam
In de eerste schoolweken zijn alle brugklassen naar de
hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek van
Amsterdam op het Oosterdoks eiland geweest. Ze
hebben daar een Tablet Tour gedaan: een speurtocht
met een tablet om zelfstandig de bibliotheek te leren
kennen. De leerlingen hebben opdrachten gemaakt in
de vorm van foto’s, filmpjes en ingesproken teksten;
lerend ontdekken en spelenderwijs leren!
Na afloop van de Tablet Tour hebben we een aantal
van de opdrachten met elkaar besproken en
vergeleken. Aan het einde van het bezoek aan de
OBA hebben de leerlingen een bibliotheekpas
gekregen. Deze pas is geldig in de 26 Amsterdamse vestigingen en te gebruiken tot de leerlingen 19
jaar zijn.
– Karolien Thio en Berthe van Vlokhoven, namens de sectie Nederlands -

Namens de ouderraad
Beste ouders,
Namens de ouderraad van de Hubertus & Berkhoff zijn wij op zoek naar ouders die betrokken willen
zijn bij de school. De ouderraad bestaat uit twee delen: de algemene ouderraad en het dagelijks
bestuur. De algemene OR komt 4x per jaar bijeen en de MR 1x per 6 à 8 weken.
Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan de ouderraad, laat het ons z.s.m. weten. Wij
hebben op dit moment plek voor vijf nieuwe leden. Ook zijn wij altijd geïnteresseerd in jullie ideeën en
mening over het reilen en zeilen van de school. Jullie kunnen ons benaderen via ons e-mailadres:
ouderraad@hubertusberkhoff.nl
Hopelijk tot snel!
De Ouderraad

