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Nieuwsbrief
Beste ouders/verzorgers,
Alweer een aantal weken geleden kwamen de brugklassers vol spanning de school
binnen op hun eerste schooldag. Inmiddels zijn de introductiekampen achter de rug en
hebben de leerlingen elkaar al aardig leren kennen. Afspraken over samen reizen en
huiswerk maken zijn gemaakt. De leerlingen uit de 2e klas zijn inmiddels ook gewend
aan de nieuwe samenstelling van de klassen en zijn vooral erg blij geen ‘brugpieper’
meer te zijn. De leerlingen van de 3e klassen voegen zich bij de bovenbouw waar ook dit
jaar al hard gewerkt wordt aan de aankomende examens. Tot slot de examenklassen,
voor hen wordt het een ‘kort’ jaar waarin een hoop gebeurt en hard gewerkt moet
worden…
Voor nu wensen wij iedereen een fijne herfstvakantie!
Namens het team van de Hubertus & Berkhoff,
Karima Hachim en Anja Kap.
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We hopen dat u deze nieuwsbrief met plezier zult lezen. De volgende editie verschijnt in de laatste week voor
de kersvakantie.
Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd onze website raadplegen: www.hubertusberkhoff.nl
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Activiteiten en belangrijke data tot de kerstvakantie.
Week

Datum

Activiteit

Maandag 29 oktober

Studiedag, de leerlingen zijn vrij.

Woensdag 31
oktober

Top Patisserie klas

Maandag 5
november

Top kookklas Chinees

Dinsdag 6 november

Voorlichting MBO 18.45u – 20.15u voor de 4e
klas ouders/verzorgers.

Vrijdag 9 november

Schoolfeest klas 3 en 4 19.00u – 23.00u

46

Maandag 12
november

Voorlichtingsmiddag voor ouders en leerlingen
over dyslexie

47

Woensdag 21
november

Schoolfotograaf

Donderdag 22
november

Ouderavond klas 4

50

Maandag 10
december

Ouderavond klas 1,2,3

51

Dinsdag 18
december

Kerstdiner

Woensdag 19
december

Kerstdiner

Vrijdag 21 december

Klas 1 en 2 gaan schaatsen op de Jaap Eden
baan in Amsterdam

44

45

Maandag 24 december t/m zondag 6 januari kerstvakantie!!!
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Huiswerkklas weer van start
Onze leerlingen hebben aangegeven dat er behoefte is aan
een rustige werkplek na schooltijd om te kunnen werken aan
opdrachten voor school.
Leerlingen hebben iedere dinsdag- en dondermiddag van 15.30 – 17.00 uur de
mogelijkheid om naar de huiswerkklas te gaan onder begeleiding van mevr. Sanders en
dhr. Heijmans.

Informatiemiddag over dyslexie voor ouders
Op maandagmiddag 12 november wordt er voor de ouders en leerlingen van klas 1 en
de zij-instromers een informatiemiddag georganiseerd over dyslexie en leesproblemen.
De onderwerpen die aan bod komen zijn:
-

Wat is het dyslexiebeleid van de Hubertus & Berkhoff?
Welke ondersteuning kunnen we bieden?
Welke faciliteiten kunnen leerlingen krijgen?
ICT-hulpmiddelen die beschikbaar zijn voor leerlingen die moeite hebben met
lezen en schrijven.

De bijeenkomst start om 14.30 uur en zal duren tot uiterlijk 16.30 uur. Een uitnodiging
voor deze informatiemiddag wordt naar u gemaild.

Even voorstellen…
Als nieuwe docent Nederlands van het Hubertus & Berkhoff wil ik mijzelf graag aan u
voorstellen. Mijn naam is Najat El Jilali en ik woon in Amsterdam. Ik ben getrouwd en ik
heb vier zoons tussen de 14 en 23 jaar. In mijn vrije tijd mag ik onder andere graag
lezen, fietsen en wandelen.
Inmiddels geniet ik al tien jaar van het werken met kinderen. Hiervoor heb ik op het
Bredero Beroepscollege gewerkt, dit is een openbare vmbo basis- en
kaderberoepsgerichte opleiding in Amsterdam Noord. Dit waren leerzame jaren en nu wil
ik de kennis en ervaring die ik daar heb opgedaan op het Hubertus & Berkhoff inzetten.
Begin dit schooljaar ben ik met veel vertrouwen en plezier aan mijn werkzaamheden
begonnen. Naast het lesgeven in de bovenbouw (derde leerjaar) ben ik ook mentor van
klas 3D. De eerste weken zijn alweer omgevlogen en het voelt bijzonder goed. Leuke
klassen en fijne collega’s. Ik ben ervan overtuigd dat we met zijn allen een leuke en
leerzame tijd tegemoet gaan.

4

Week tegen Pesten.
Ieder jaar in september wordt door de stichting School en
Veiligheid de nationale week tegen pesten georganiseerd. Het
thema was dit jaar: Laat je zien.
In deze week hebben de mentoren lesideeën ontvangen die
betrekking hadden op het thema. Zo zijn er door meerdere
klassen afspraken gemaakt die betrekking hebben op bijvoorbeeld
de app-groep van de klas. Wat zijn fatsoensregels als je gaat appen? Wat doe je wel en
wat doe je niet? De afspraken die de leerlingen gezamenlijk het belangrijkst vinden zijn
op een poster geschreven en opgehangen in de lokalen. Op de website
www.weektegenpesten.com vindt u meer informatie.

Gezonde kantine
Zoals, wellicht bekend, hanteren wij de regels van de gezonde
kantine, een initiatief van het voedingscentrum
(https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl.aspx).
Dit jaar zijn de regels hiervoor aangescherpt. Omdat wij graag
willen bijdragen aan de gezondheid van onze leerlingen en de
bewustwording van gezonde voeding hebben we de adviezen
van het voedingscentrum ter harte genomen om aan de
nieuwe eisen te voldoen.
Het resultaat is dat we het assortiment van onze kantine steeds
wordt aangepast. Wat volgens de informatie van het
Voedingscentrum niet gezond is, hebben we geschrapt. We
behouden slechts twee uitzonderingen, namelijk de smoothie, die
we in ook het Grand Café aanbieden en af en toe een product uit
onze eigen bakkerij. Van deze twee producten wordt er slechts
één getoond, de rest staat uit het zicht van de leerlingen.
Daarentegen staat het volledige aanbod gezonde broodjes en fruit zichtbaar uitgestald in
de vitrines. Door op die manier de gezondere keuze visueel ruim aan te bieden en de
ongezonde keus minder, is de kans aanzienlijk groter dat er gezond gekozen wordt.
Daarnaast worden er meer soorten (vitamine-)water en light-producten aangeboden in
de automaten, met daarbij de gezondere keuze sinds dit jaar op ooghoogte.
En als de kinderen zelf een flesje meenemen kunnen ze vers koud water tappen in de
kantine, zo vaak ze willen. We houden u op de hoogte over de voortgang van de
gezonde kantine en de gezonde school. Het is een grote stap in de
goede richting. Misschien leest u dit en borrelen er spontaan creatieve
ideeën op die betrekking hebben op de gezonde kantine, ze zijn meer
dan welkom! Wij zien uw ideeën graag via een mail tegemoet.
Namens de coördinator van de gezonde school, Bas Molenaar.
b.molenaar@hubertusberkhoff.vova.nl
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Toetsen taal- en rekenniveau voor de onderbouw
Als docent heb je een missie: leerlingen het beste uit zichzelf laten halen. Om dit te
realiseren, wil je weten waar ze staan en hoe zij zich ontwikkelen. Daarom zijn alle
eerste- en tweedejaarsleerlingen voor de herfstvakantie getoetst. De resultaten van de
toetsen worden gebruikt om een nulmeting te doen, bijvoorbeeld in de brugklas van het
voortgezet onderwijs, maar ook als evaluatiemeting aan het eind van een schooljaar. In
het voorjaar zullen de leerlingen opnieuw getoetst worden, zodat we zien hoe de
leerlingen zich ontwikkelen. Tijdens de 10-minutengesprekken zullen de mentoren de
resultaten van de toetsen met de ouders delen. De toetsen signaleren leerachterstanden
en leerproblemen. De vakken die getoetst worden, zijn: Nederlands, rekenen en
wiskunde. Bij het vak Nederlands komen de gebieden Luisteren, Lezen en
Taalverzorging (spelling, werkwoordspelling en leestekens) aan bod. En bij de vakken
rekenen/ wiskunde komen de gebieden Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde en
Verbanden aan bod.

Hubertus & Berkhoff gaat voor Sinterklaas spelen in Kinderstad.
Vorig jaar is Meester Gransjean van Hubertus & Berkhoff een
sinterklaasactie begonnen om kinderen in het Amsterdam UMC een
klein cadeau in hun schoen te geven. Samen met leerlingen van
school en vooral zijn mentorklas zijn vorig jaar heel veel kadootjes
naar het ziekenhuis gebracht. De actie was zo succesvol dat ook dit
jaar weer ingezameld gaat worden voor Kinderstad van het
Amsterdam UMC.
Je kunt dus weer meedoen als je wilt. Je bent tot niets verplicht.
Hoe? Je koopt vrijwillig voor maximaal € 5,- een klein kadootje
voor een kind van 3 tot 13 jaar oud dat in het ziekenhuis ligt
terwijl wij gezellig Sinterklaas vieren. Minder mag ook, maar
meer zeker niet. Denk aan stiften, stempels, stickers,
kleurboekjes, kleine autootjes, meidenspulletjes, wat dan ook.
Liever geen knuffels, maar als je dat wel doet, moet het goed in
plastic zitten in verband met de nodige hygiëne.
Vanzelfsprekend moet het allemaal nieuw zijn vanwege dezelfde reden. Het hoeft niet
ingepakt te worden, dat doen ze in het ziekenhuis zodat ze het juiste kadootje bij het
juiste kind in de schoen kunnen doen.
Meehelpen kan dus en wordt zeer gewaardeerd! Koop ook een klein, leuk kadootje van
maximaal € 5,- en lever het in bij meester Gransjean in lokaal 1.07. De actie loopt tot 9
november 2018. Daarna brengen we met een aantal leerlingen de kadootjes naar
Kinderstad.
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Praktijknieuws van oktober en november
KOKEN IS KUNST…………………………..
ETEN IS LIEFDE………………………..

Masterclass Japans met Top kook klas Lucas Rive
Maandag 01 oktober kregen de leerlingen van de Top Kook Klas
een masterclass Japans van de heer Harushā. Een erg
interessante masterclass met vele echt traditionele gerechten uit
de Japanse keuken. Denk aan Aigamo
Rosuni (eendenborst in zoete sojasaus,
Okonomiya (Japanse groentepannenkoek
met garnalen, Kip TeriYaki, Tempura en het maken van Sushi op
vele manieren. De leerlingen hebben niet alleen heel veel
geleerd, maar ook heerlijk gegeten. Met dank aan grootmeester
de heer Harushā ハルシャー
Bezoek groothandel door de 3e klassen.
Leerlingen van de derde klas brengen op dinsdag 30
oktober en woensdag 31 oktober een bezoek aan
groothandel ‘de Kweker’ Ze krijgen daar een rondleiding
en een diepere kijk in de wereld van voedsel. Van het
zien van alle wild tot het bewonderen van kreeft bij de
visafdeling tot en met de afdeling verse pasta’s. kortom
top dagen. De leerlingen krijgen volgens de organisator, dhr. R. Hulscher, een prachtige
kijk in deze groothandel voor de Horeca.
Top klas gastheer/vrouw: Bierbrouwen
De Top klas gastheer/vrouw is begonnen met het brouwen van
bier. Er zijn twee verschillende soorten bier gemaakt, te weten
een IPA (Indian Pale Ale) en een Bockbier.
De deelnemers hebben eerst hun eigen etiket ontworpen en de
vaktheorie over het proces gevolgd. Vervolgens hebben de
leerlingen dit in de praktijk gebracht.
Maandag 8 oktober werd het bier gebotteld en is het eindproduct
na rijping op fles medio november te proeven in het Grand Café.
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Top workshops voor ouders/verzorgers door onze meester koks, bakkers en
gastheren.
Het is weer workshop time! Op 24 januari en 21 maart 2019
zijn er weer de jaarlijkse workshops voor ouders en verzorgers.
Het zijn altijd gewilde bijeenkomsten waar de afgelopen jaren
vele ouders gebruik van hebben gemaakt.
De heren Wassenaar, Van Winkel, Van Beek, Moinat,
Kramer, Sneekes en Hulscher gaan hun nationale en
internationale vakkennis weer
delen met u. Op deze middag/avond koken we
bijvoorbeeld de Japanse of Italiaanse keuken, in de
bakkerij wordt een prachtige feestelijke taart of
bonbons gemaakt. In het restaurant bent u welkom
voor een proeverij met wijn en kaas of leert u de
technieken van het flamberen. Deze workshops worden
gegeven van 16.30 uur - 19.30 uur, de kosten zijn
€27,50 p.p. Alle ouders krijgen via de mail vroegtijdig
bericht om in te kunnen schrijven.
Keuken recepten onderbouw.
De leerlingen van de onderbouw (klas 1 en 2) zijn veel bezig met de
basistechnieken van de keuken en bakkerij. Het is zeer belangrijk om de
basis goed te kennen en te begrijpen. Dhr. Lieverse heeft al onze
recepten verzameld voor de onderbouw en daar een mooi overzicht van
gemaakt. Vele recepten heeft hij geschreven met het doel om het gehele
onderbouw programma te waarborgen. Deze recepten kunt u of uw
zoon/dochter ook thuis bereiden. Ze zijn te vinden op onze site onder het
kopje onderwijs. http://www.hubertusberkhoff.nl/onderwijs/recepten
Praktijkkleding.
Zoals u allen weet is het erg belangrijk dat uw kind elke keer
als het praktijkles heeft goede en schone vakkleding moet
hebben. Wellicht verstandig om bij de firma Jane &
Barnie,(http://www.janebarnie.nl/) waar wij de kok- en
serveerkleding aanschaffen, nog een koksbuis extra aan te
schaffen. Dan heeft u meer speling met het wassen en strijken.
Verder is het belangrijk dat iedereen die praktijkles heeft alles bij zich moet hebben in
verband met de hygiëne. Belangrijk is om bij alle kokskleding die u heeft de
initialen van uw kind te merken in de binnenkant van de kleding. Als een leerling
dan iets vergeet bij de kleedkamer of verloren is, dan is altijd weer te traceren wie de
eigenaar is. Wast u de kleding vooral wit bij wit en bont bij bont. De koks- en
bakkerskleding kunt u wassen op 60 graden Celcius.
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Bestel een eigen messenset
“Om optimaal te presteren in de keuken en/of bakkerij zijn kwaliteitsmessen absoluut
vereist. Wüsthof Solingen messen liggen perfect in de hand en hebben een uitstekende
balans. Een feest om mee te werken!”
Wil je een messenset kopen voor thuis of voor je vervolgopleiding, dan kun je nu
profiteren van een extra voordelige Hubertus & Berkhoff prijs. Wij zitten ruim onder de
winkelprijzen! Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om de messen uit je favoriete serie
per stuk te verzamelen. Het voordeel van messensets is dat je in een keer aan de slag
kan met al je nieuwe messen en dat deze gunstiger geprijsd is. Bij een set messen zit
standaard een messenetui, wat geen overbodige luxe is voor de bescherming van je
messen. Als je doorgaat in het vak, is dit dé kans om het voordelig aan te schaffen.
Wellicht een mooi examen- of verjaardagscadeau? Verder heb je een messenset nodig
als je naar het MBO gaat.
Bestellen
Interesse? Bestel je messen door het invullen van het bestelformulier (deze kan
opgehaald worden bij dhr. Bosch, teamleider praktijk). Laat je ouders deze van een
handtekening voorzien. Het formulier kan je samen met het geldbedrag afgeven aan
dhr. Bosch. Je ontvangt jouw bestelling circa 2 weken na ontvangst van het formulier
en de betaling. Ouders/verzorgers kunnen de bestelling ophalen!

Messenset 1

Messenset 2

Los verkrijgbare messen

Het foedraal
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Speculaasmaanden…
De maanden oktober, november en december zijn de maanden waarin het op onze
school ruikt naar heerlijke speculaasgeuren. De bakkers zijn de aankomende maanden
druk bezig met de grote Sinterklaas- en Kerst
productie. Er worden elk jaar ontzettend veel
producten besteld door ouders en
belangstellenden. Voor de leerlingen uit klas 4 een
geweldige tijd om te ervaren hoe het is om te
werken met grote bestellingen. De patissier
docenten dhr. Wassenaar, Smit, Van Winkel, Van
Beek en Coers begeleiden de leerlingen bij dit
interessante proces. De heerlijke speculaasjes,
banketstaven en marsepein vindt u in ons
winkeltje die iedere werkdag geopend is van 10.00
uur tot 18.00 uur!

Volgt u de Hubertus & Berkhoff al via Facebook????
Op de facebook pagina van de Hubertus & Berkhoff ziet u foto’s en
filmpjes van diverse activiteiten en wordt u op de hoogte
gehouden van de nieuwtjes van de school
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Alle vakanties en bijzondere dagen op een rijtje
Open dagen

Vakantiedata

17 januari 2019 18.00 uur - 21.00 uur

Herfstvakantie

22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 05 januari

12 februari 2019 18.00 uur - 21.00 uur

Ouderavonden klas 4

Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 22 februari 2019

22 november 2018

Pasen

22 april 2019

28 februari 2019

Koningsdag

27 april 2019

Ouderavond klas 1, 2 en 3

Meivakantie

22 april t/m 3 mei 2019

4 april 2019

Hemelvaart

30 mei t/m 31 mei 2019

Juf- en meesterdag

2e Pinksterdag

10 juni 2019

Zomervakantie

13 juli t/m 23 augustus 2019

10 december 2018

09 januari 2019 1A, 1B.
16 januari 2019 1C, 1D
23 januari 2019 1E, 1F

Diploma uitreiking
Donderdag 4 juli 2019

Maatschappelijke stage 2e klas
Week 20

Workshops voor ouders/verzorgers
24 januari 2019
21 maart 2019

Kerstdiner
18 en 19 december 2018

Bliksemstage 2e klas
18 juni 2019
11 juni 2019

Schoolfeest
klas 1 en 2: 18 oktober 2018
klas 3 en 4: 9 november 2018

Galafeest bovenbouw
Vrijdag 29 mei 2019

Studiedagen Hubertus & Berkhoff: 29 oktober 2018, 26 november 2019, 26 maart
2019. De leerlingen zijn dan vrij.

