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

Covid-19

Hoewel collega’s hun best doen om zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden, worden
collega’s ziek. Collega’s die positief testen op het covid-19 virus blijven voor 10 dagen thuis in
quarantaine. Collega’s die in nauw contact zijn geweest met iemand die positief is getest, moeten
volgens deze richtlijnen ook 10 dagen in quarantaine.
Dit is zeer ingrijpend voor onze organisatie en zeker niet makkelijk op te vangen. We zullen dan
ook regelmatig een beroep moeten doen op ouders om de kinderen thuis op te vangen. We
zullen in zo’n geval opdrachten klaarzetten zodat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd
wordt. We hopen uiteraard dat dit niet veel nodig zal zijn en u en uw zoon of dochter gezond
blijven.

Sinterklaas

De landelijke intocht gaat op zaterdag 14 november 2020 vooralsnog wel gewoon door, maar
zonder publiek. Het is dan ook nog geheim waar Sinterklaas dit jaar het land binnenkomt. Ook op
de scholen wordt nagedacht over een vorm waarin we aandacht kunnen besteden aan de
verjaardag van Sinterklaas met in achtneming van de regels en onze doelgroep.

Schoolfotograaf in
Bilhoven.

Op de kalender kunt u lezen dat er op maandag 2 november in Bilthoven en dinsdag 3 november
in Houten de schoolfotograaf langskomt. De fotograaf maakt van elke groep een groepsfoto en
daarbij individuele portretfoto’s van leerlingen. Het maken van een individuele foto is niet
verplicht. Als uw kind echt niet op de foto wil, hoeft dit vanzelfsprekend ook niet. Na ongeveer
vier weken ontvangt u via uw kind een inlogkaart met een persoonlijke inlogcode, waarmee u via
de website van www.nieuweschoolfoto.nl de foto’s kunt bekijken en bestellen.

Inzameling potjes en
stickers

We willen voor de school in Bilthoven graag sparen voor ballen. We zijn daarvoor op zoek naar
de groen/ gele stickers op kiwi’s. Zodra we de poster vol hebben ontvangen we in ruil een paar
mooie ballen voor school.
Daarnaast zijn we voor de kerstviering op zoek naar schone glazen potjes. Deze mogen bij juf
Tanja in de kastanje worden afgegeven.

Informatieavond
Schoolverlaters

Op de kalender staat de informatieavond voor schoolverlaters gepland. De ouders waarvan de
leerlingen eind dit schooljaar de overstap gaan maken naar een vorm van voortgezet onderwijs,
krijgen hiervoor een uitnodiging. In verband met de richtlijnen van het RIVM zal deze bijeenkomst
digitaal plaatsvinden. Anders dan in de kalender voor de ouders van Bilthoven staat geschreven,
vindt deze tegelijk met de locatie Houten op 12 november plaats.

Koffie-uurtje in
Bilthoven gaat niet
door.

Zo’n 5 keer per jaar organiseren we in Bilthoven een koffie-uurtje. Deze koffie-uurtjes staan op de
kalender. Op deze middagen is er voornamelijk ruimte om kennis te maken met elkaar en
ervaringen uit te wisselen. Vaak wordt er ook een onderwerp besproken vanuit school. Voor dit
moment lukt het niet om dit koffie-uurtje te organiseren.

Studiedag 18

Op woensdag 18 november is er een studiedag voor beiden schoolteams. Het onderwerp van die
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dag is het CV-werken (competentie vergrotend werken.) De leerlingen zijn deze dag vrij. Wilt u dit
zelf doorgeven aan het taxibedrijf?

Oudercommissie
Bilthoven

Ook op onze locatie in Bilthoven willen we graag starten met een oudercommissie. Wij zijn dan
ook op zoek naar ouders die helpen bij schoolactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de sportdag, de
Koningspelen en activiteiten rondom sinterklaas. Vind je het leuk om 1 of meerdere keren te
helpen, geef je dan op! Wil je benaderd worden om te helpen bij activiteiten geef je dan op door
te mailen naar: pgerritsen@bbonderwijs.nl

Schoolfruit

Zowel de locatie Houten als Bilthoven zijn dit jaar opnieuw ingeloot voor het EU- groente- en
schoolfruitprogramma. Vanaf 9 november ontvangen de scholen 20 weken lang 3 porties fruit
voor alle leerlingen. Bij elke levering zit ook een lesbrief om het eten van groente en fruit te
stimuleren. Voor meer informatie www.euschoolfruit.nl

Ouderbijdrage

U heeft voor de herfstvakantie een brief ontvangen met informatie over de vrijwillige
ouderbijdrage. Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn om deze bijdrage aan onze school over
te maken, dan hopen wij dat u daar nog even tijd voor neemt. De ouderbijdrage wordt gebruikt
voor de extra activiteiten die op school worden ontplooit welke buiten de reguliere bekostiging
vallen. In de brief leest u daar meer informatie over

Doppenactie
Houten

In Houten willen we de doppenactie opnieuw opstarten. Wij willen via het inzamelen van de
plastic doppen het KNGF Geleidehonden ondersteunen. Het doel van het KNGF is mensen met
een beperking door professioneel opgeleide honden een zelfstandiger bestaan te bieden.
Bovendien is het goed voor het milieu. U kunt de (schone) doppen met uw kind meegeven. Wij
zorgen ervoor dat zij naar de inzamelingsplek worden gebracht.

