Jaargang 3 – nr. 18
Weeknummer: 28 – juli 2019

Nieuwsbrief
Beste ouders/verzorgers,
Voor alle eindexamenkandidaten zit de schooltijd
op de Hubertus & Berkhoff er op.…We kijken terug
op een schooljaar waarin er weer een hoop binnenen buitenschoolse activiteiten georganiseerd zijn.
Ook in de laatste week van dit schooljaar staan er
nog diverse activiteiten op de planning. Meer
informatie hierover vindt u verderop in deze
nieuwsbrief. We wensen alle leerlingen en ouders
een ontspannen vakantie toe en hopen alle
leerlingen op dinsdag 27 augustus weer (uitgerust)
te mogen begroeten!

Deze maand in de nieuwsbrief:
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Data schoolvakanties schooljaar 2019-2020. ............................................................................................. 7

De volgende editie verschijnt in de laatste week voor de herfstvakantie. 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
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Programma laatste schoolweek
29

Maandag
8 juli

Rapportvergaderingen
Leerlingen zijn vrij

Dinsdag 9
juli

Klas 1: Walibi 8.30 op school verzamelen, leerlingen
zijn +/- om 17.00 uur weer op school.
Klas 2: Sportdag bij Fun Forrest,
2A en 2B verzamelen om 11.00 uur bij Fun Forrest.
2C en 2D verzamelen om 11.30 bij Fun Forrest.
2E en 2F verzamelen om 12.00 uur bij Fun Forrest.

Woensdag
10 juli

Klas 3: Walibi 8.30 op school verzamelen, leerlingen
zijn +/- om 17.00 uur weer op school.
Voor de leerlingen die niet meegaan is er een
aangepast lesrooster op school. De leerlingen starten
om 10.00 uur.
Boeken inleveren
Klas 1
Klas 2
Klas 3
1A: 10.00
2A: 11.00
3A: 12.00
uur
uur
uur
1B: 10.00
2B: 11.00
3B: 12.00
uur
uur
uur
1C: 10.15
2C: 11.15
3C: 12.15
uur
uur
uur
1D: 10.15
2D: 11.15
3D: 12.15
uur
uur
uur
1E: 10.30
2E: 11.30
3E: 12.30
uur
uur
uur
1G: 10.30
2F: 11.30
3F: 12.30
uur
uur
uur
3G: 12.45
uur
3H: 12.45
uur

Donderdag Teamdag medewerkers Hubertus & Berkhoff.
11 juli
De leerlingen zijn vrij
Vrijdag 12
juli

Rapport ophalen bij de mentor.
klas 1: 11.00 uur
klas 2: 12.00 uur
klas 3: 13.00 uur
Zomervakantie
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Onze geslaagden

Het team van de Hubertus & Berkhoff
feliciteert alle geslaagden van het schooljaar
2018-2019!
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Vakkleding
Op onze website (www.hubertusberkhoff.nl) vindt u informatie
over de vakkleding die de leerlingen nodig hebben: onder het
tabblad ouders, het kopje vakkleding bestellen.
Hier kunnen leerlingen en ouders terecht voor:
 Informatiebrieven met de pakketten van jaar 1, jaar 3, zijinstromers jaar 2 en zij-instromers jaar 3.
 Handleiding, hoe te bestellen via schoolplaza.info
 Handleiding, hoe 2e handskleding te verkopen via
schoolplaza.info.
 Wasvoorschriften van de vakkleding
Vriendelijke groet, Martine Ooteman

Verslagje bliksemstage 2e klas.
De stage was erg leuk. We liepen stage in De IJkantine. De mensen waren heel vriendelijk en
gastvrij. De groep waarmee wij waren, werd in
tweeën gespitst en de ene helft ging de keuken in
en de andere ging het restaurant in. In de keuken
gingen we Mise-en-place (voorbereidingen) maken
voor die middag, want er kwamen 180 mensen daar
eten dus we moesten broodjes en salades maken.
Na een half uurtje wisselden we om en ging de
groep van de keuken naar het restaurant en
andersom. In het restaurant moesten we stoelen
naar boven brengen en glazen wassen. Toen we
klaar waren met de broodjes mochten we gaan.
Matijs uit 2C

VakantieBieb
Onderstaande informatie brengt de sectie Nederlands graag
onder uw aandacht:
Doorlezen in de zomervakantie met de VakantieBieb
Om jongeren te stimuleren ook tijdens de zomervakantie te
lezen, biedt de VakantieBieb gratis e-books aan voor op hun
mobiel of tablet. Dat wordt heerlijk lezen op het strand! Geen
gedoe met boeken halen en op tijd weer terugbrengen. En
bovendien kunnen scholieren (bijna onbewust) werken aan hun
boekenlijst, superhandig!
De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek
en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn
van de bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor
volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus. Ber
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Nieuws van de ouderraad
Beste ouders/verzorgers,
Hubertus & Berkhoff is een moderne school die volop in
beweging is en constant groeit. Komend schooljaar verwelkomen
we een groot aantal nieuwe leerlingen.
De ouderraad heeft daarbij een belangrijke rol.
Voor u als ouder is het een pre om te weten wat er binnen de
muren van de school speelt, omdat uw kind hier vele uren per week doorbrengt.
Een speciale bijkomstigheid is dat wij voorafgaand van de vergadering dineren in het restaurant
van de school. Uiteraard worden we bediend door onze eigen leerlingen. Het mes snijdt hierbij
aan twee kanten. Het is leuk voor de leerlingen en wij genieten van een uitstekende maaltijd.
Nu gaan er aan het eind van dit schooljaar een aantal ouders weg, vanwege het feit dat hun
dochter/zoon gediplomeerd de school gaat verlaten. Er komen dus plekjes vrij. Bent u
geïnteresseerd in deze nieuwe uitdaging dan kunt u contact opnemen met de heer Versteeg.
U kunt hem mailen op: r.versteeg@hubertusberkhoff.vova.nl.
We hopen dat u deel wilt nemen aan de ouderraad en zien graag uw reactie tegemoet.
Met een vriendelijke groet,
De ouderraad

Kinderbeestfeest in Artis
Het feest in Artis, voor gehandicapte en chronisch zieke
kinderen, werd dit jaar voor de twintigste keer
georganiseerd. 1250 kinderen werden door onder andere
ambulances, brandweerwagens en politieauto's vanuit
verschillende plekken in Amsterdam naar Artis gebracht.
Binnen een paar
uur waren de 5000
cupcakes al weg.
Het was een super ervaring voor onze leerlingen. Ook
dhr. van Brummen was aanwezig. Hij heeft een verslag
van gemaakt wat u kunt bekijken door op de
onderstaande link te drukken.
https://youtu.be/m7sPuxxcMTM
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Informatie over de boeken
Geachte ouders/verzorgers,
De school bestelt de boeken voor uw zoon/dochter.
Deze worden door de firma Van Dijk naar uw huisadres verzonden in de
laatste week van de zomervakantie. Wij geven hiervoor uw adres en emailadres door aan deze boekenleverancier. Mocht u in de tussentijd
verhuisd zijn of een ander e-mailadres hebben gekregen, wilt u dit dan zo snel mogelijk
doorgeven aan de administratie van school.
Voor nieuwe leerlingen gaan wij uit van het adres op het aanmeldformulier.
Er bestaat een mogelijkheid om de boeken te verzekeren via Van Dijk. Dit is zeker geen
verplichting ,maar uw eigen keuze.
Optie 1: verzekering voor diefstal (wel aangifte doen) kost € 8,95
Optie 2: verzekering schade en diefstal (wel aangifte doen) kost €14,95
Wilt u wel gebruik maken van deze verzekering, stuurt u dan een bevestigingsmailtje naar de
firma Van Dijk. Heeft u vragen over de exacte voorwaarden van de verzekering, dan kunt u
kijken op hun website of contact opnemen met hun serviceafdeling.
Vriendelijke groeten, Kees Buskermolen.
feest in Artis, voor gehandicapte en chronisch zieke kinderen, werd dit jaar voor de twintigste keer georganiseerd. Het begon om 16.00 uur. 1250 kinderen werden door onder ds.

Masterclass Gastronomie
Elise is druk in de weer met een pincet om samen met meester-kok Lucas
Rive de rode mul te ontgraten. “Het is de eerste keer dat ik graten uit een vis
haal en ik wist niet dat het zoveel tijd kost.”, zegt ze. Ze geniet van de
inspirerende masterclass Gastronomie die op de Hubertus & Berkhoff
gegeven wordt door meester-kok Lucas Rive van restaurant Lucas Rive in
Hoorn en meester-gastheer en maître-sommelier Peter Bruins van 2**
restaurant De Bokkedoorns in Overveen.
Meester-kok Lucas Rive liet de leerlingen met unieke ingrediënten
werken en meester-gastheer Bruins leerde de leerlingen de fijne
kneepjes van het gastheerschap. Er werd een viergangenmenu
gemaakt, de gasten werden getrakteerd op een ware smaaksensatie.
Vakmanschap
Meester-kok Lucas Rive en meester-gastheer Peter Bruins zijn zelf oud-leerlingen van de
Hubertus & Berkhoff. De school is er bijzonder trots op dat zij op deze manier en met deze
toppers uit Horeca Nederland het vak doorgeven aan de huidige generatie leerlingen. Direct
contact met vakmensen uit het bedrijfsleven maakt het voor de leerlingen nog leuker en
realistischer.
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Data schoolvakanties schooljaar 2019-2020.
Herfstvakantie

19 oktober t/m 27 oktober 2019

Kerstvakantie

21 december 2019 t/m 05 januari 2020

Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2020
Meivakantie

23 april t/m 06 mei 2020

Hemelvaart

21 mei 2020

2e Pinksterdag

1 juni 2020

Zomervakantie

4 juli t/m 16 augustus 2020

De data van studiedagen en andere vrije dagen worden na de vakantie zo spoedig mogelijk met
u gedeeld.

Volgt u de Hubertus & Berkhoff al op Facebook????
Op de Facebookpagina 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.

