Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers van leerlingen van de Berg en Bosch School

Studiedag op
woensdag 9 december

Zoals jullie op de kalender vast al hebben gelezen, is er op woensdag 9
december een studiedag voor het hele team. Uw zoon/dochter is deze dag
vrij. Wilt u dit zelf doorgeven aan het taxibedrijf?

Sinterklaas

De Sint en zijn pieten zijn weer in het land. Deze week hebben de kinderen al
een keertje hun schoen gezet en is de Sint met zijn pieten langs geweest om
daar iets leuks en lekkers in te stoppen.
In Bilthoven vieren we op vrijdag 4 december het Sinterklaasfeest op school.
Dit jaar komt de Sint niet langs in Bilthoven, maar heeft hij een verrassingsact gestuurd. Deze dag staat verder in het teken van surprises, cadeautjes en
leuke activiteiten.
In Houten is de sint op deze vrijdag in alle klassen. U heeft de informatie over
het programma al ontvangen.
De school is op 4 december om 12:30 uit. Wilt u dit zelf doorgeven aan het
taxibedrijf?

Tips voor een goede
Sinterklaastijd thuis.

Met de landelijk intocht van Sinterklaas breekt het Sinterklaas-seizoen
weer volop aan. Hoe kunt u ervoor zorgen dat het voor uw kind met autisme
niet té spannend wordt? Op de website van de Nederlandse Vereniging voor
Autisme vindt u 5 tips voor een geslaagd Sinterklaasfeest.
https://www.autisme.nl/2019/11/14/zo-is-sinterklaas-ook-leuk-voorkinderen-met-autisme/

Kerstviering

We hebben in Bilthoven de kerstviering in een nieuw jasje gestoken. De
kerstviering staat op de kalender nog op woe 16 dec, dit gaat helaas niet
door. De kerstviering zal nu op donderdag 17 dec zijn, onder schooltijd en
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alleen voor de kinderen. We hebben een leuk programma dat we later aan de
kinderen bekend maken.

Kerstpakketten

Tuuuuut tuuut

Start muzieklessen in
Houten

Een onderdeel van de kerstviering in Bilthoven, is het samenstellen van
kerstpakketten voor gezinnen die het niet breed hebben en geen middelen
hebben om met Kerst wat extra's te doen. We verzorgen kerstpakketten
zodat ook hun kerst een beetje mooier en onbezorgder is. Vanaf dinsdag 8
dec zamelen we de houdbare spullen in. U kunt bijvoorbeeld denken aan
afbakbroodjes, kerstkoekjes, chocolaatjes, potjes groenten, pak sap, enz. We
hopen er samen weer een prachtige kerst van te maken voor iedereen.

Er wordt veel met autootjes gespeeld in de Appel groep uit Bilthoven. Klein of
groot maakt niet uit, maar er zijn er ook veel kapot en dat is niet leuk!
Daarom ons verzoek: Als er bij u thuis nog goede autootjes liggen waar niet
meer mee gespeeld wordt, mogen ze dan een tweede ronde bij ons?
Alvast bedankt namens de Appel

Vanuit het ministerie zijn gelden ter beschikking aan de scholen gesteld om
de werkdruk voor de medewerkers te verlagen. Het team beslist wat er met
deze gelden gebeurt. Vorig jaar zijn er van deze gelden zowel in Bilthoven als
Houten Chromebooks voor de leerlingen aangeschaft. Dit jaar heeft het team
in Houten o.a. gekozen voor Remedial Teaching (door Marloes Vriens) en
muzieklessen door een vakdocent (Juul de Bruin). Marloes werkt elke
maandag met verschillende leerlingen aan hun leerproblemen. Elke vrijdag
wordt in alle klassen muziek gegeven. Van ritmespelletjes in de onderbouw
tot hip hop muziek in de bovenbouw. In de eerste weken zal het vooral
wennen zijn aan het vak, waarna er steeds meer variatie in de muzieklessen
gaat komen. Wij zijn blij dat wij door de werkdrukregeling van de overheid dit
aan de leerlingen kunnen aanbieden!
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Gebruik Parro

Door middel van de Parro-app kunnen ouders en school op een handige
manier communiceren. Indien u een Parro-bericht stuurt kan de medewerker
op zijn of haar werkdagen tussen 08.00 en 16.15 uur (met uitzondering van
de lestijd) reageren. Op deze wijze kunnen we met elkaar ervoor
zorgen dat privétijd (na 16.15 uur en in het weekend) van de medewerkers
wordt gerespecteerd en wordt werkdruk voorkomen.
U mag elke week minimaal een Parro-bericht van het klassenteam
verwachten. In alle groepen wordt Parro gebruikt om leuke momenten te
delen. Denk hierbij aan; een jarige, een knutselopdracht, een uitje, een
bepaalde activiteit bij gym, samenspel of een mooi bouwwerk.
Daarnaast wordt Parro gebruikt voor mededelingen. Dit kan gaan over
huiswerk of toetsen (bovenbouw), activiteiten, oproep voor knutselmateriaal,
informatie rondom de feestdagen, personeelswisseling of het werken aan
een nieuw groepsdoel.
In de onderbouw kan ook informatie verstuurd worden over de inhoud van
de leerstof; het aanleren van een nieuwe letters, het behandelen van
bepaalde rekenstof of spellingsmoeilijkheid. In de bovenbouw zien ouders de
leerstof middels het huiswerk wat eventueel mee naar huis gaat.
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