Jaargang 2 – nr. 13
Weeknummer: 8 – Februari 2018

Nieuwsbrief
Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen weken hebben binnen en buiten de school diverse activiteiten
plaatsgevonden waar we u over willen informeren en daarnaast willen we u inzicht
geven in wat er de komende weken komen gaat. We wensen eenieder die volgende
week ook vrij heeft alvast een hele prettige vakantie!

Deze maand in de nieuwsbrief:










Activiteiten en belangrijke data in maart en april ............................
Gezonde kantine ........................................................................
Sollicitatietraining 3e klas ............................................................
Vertrouwenspersonen Hubertus & Berkhoff Vakschool .....................
Meester- en juffendag ................................................................
Informatie over het Jeugdsportfonds.............................................
Spectaculaire Magic Diner Night op de Hubertus & Berkhoff ..............
Hubertus & Berkhoff naar de Regionale Culinaire Vakwedstrijd ..........
Top kookklas in het Hilton op Schiphol ..........................................

De volgende editie verschijnt in de laatste week voor de meivakantie. 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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Activiteiten en belangrijke data in maart en april
Week Datum
10

Activiteit

7 maart

wedstrijd leerlingen groep 7 en 8.

8 maart

Sollicitatietraining 3e klas

9 maart

Sollicitatietraining 3e klas

11

12 maart

Top Gastheer Happy Drinks

12

19 maart

Studiedag, leerlingen zijn vrij.

22 maart

Workshop voor ouders: koken, brood, banket,
serveren.

28 maart

Magic Dinershow

29 maart

Studiedag, leerlingen zijn vrij

30 maart

Goede Vrijdag, leerlingen zijn vrij

2 april

2e Paasdag, leerlingen zijn vrij

3 april

Sollicitatietraining 3e klas

4 april

TTO diner 3e klas

5 april

Ouderavond klas 1,2,3

13

14

Sollicitatietraining 3e klas

15

17

6 april

Sollicitatietraining 3e klas

10 april

Sportevenement klas 2

11 april

Sollicitatietraining 3e klas

12 april

Sollicitatietraining 3e klas

24 april

Muziekproject 1e klas

27 april

Koningsdag, leerlingen zijn vrij

Zaterdag 28 april tot en met zondag 13 mei Meivakantie
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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 hebben 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 keus 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 lightproducten aangeboden in de
automaten, met daarbij de gezondere keus sinds vandaag op ooghoogte.
En als de kinderen zelf een flesje meenemen kunnen ze vers koud water tappen in de kantine,
zo vaak ze willen. De aanvraag voor de "Gezonde Kantine" wordt op het moment van schrijven
verzonden en we hebben vertrouwen in een positief resultaat. We houden u op de hoogte over
de voortgang. 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 middels een mail
tegemoet.
Namens de coördinator van de gezonde school,
Bas Molenaar.

Sollicitatietraining 3e klas
Een stevige handdruk geven, oogcontact maken, vragen stellen. Het is zo simpel als wat, maar
je moet het wel even weten. Op dinsdag 6 en woensdag 7 februari vond de sollicitatietraining
van JINC plaats voor 4 derde klassen. Alle leerlingen maken in klas 3 een CV en een
sollicitatiebrief en tijdens deze training leren de leerlingen hoe ze indruk kunnen maken op een
potentiële werkgever. Er komen trainers uit het bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld van het Hilton
Hotel, Cordaan en de ABN Amro.
Berthe van Vlokhoven
Namens de sectie Nederlands (coördinator JINC)
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Reacties van de leerlingen:
"Ik vond het superleuk en leerzaam gisteren. We gingen
sollicitaties oefenen en dat ging voor mijn gevoel heel
goed. Ik heb er veel van geleerd. Ik zou het zeker niet erg
vinden om die les vaker te krijgen." Sharon te Riele (3E)
"Gisteren had ik de sollicitatietraining. Ik vond het leuk en
leerzaam. We moesten een klein toneelstukje opvoeren
wat leek op een sollicitatiegesprek. Ik was niet aan de
beurt gekomen, maar toch heb ik veel geleerd van de
andere gesprekken. Zoals wat voor vragen er gesteld
kunnen worden en wat je kan doen voor je zenuwen. Ook
vond ik dat de mensen die het gesprek voerden het ook
heel goed hebben gedaan." Sarah Koper (3E)
"Gister hadden we een sollicitatiegesprek voor Nederlands, ik vond het heel leuk om te doen. Ik
had eerst verwacht dat ik het heel eng zou vinden, maar ik vond het echt een leuke ervaring! Nu
heb ik ook een beetje een beeld wat solliciteren inhoud." Lexi (3E)
"Ik vond het leuk om te doen. Eerst wilde ik niet, maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ben
zelfverzekerder geworden na het gesprek. Ik had niet verwacht dat ik het zou doen." Quincy
(3G)

Vertrouwenspersonen Hubertus & Berkhoff Vakschool

Om uw zoon en/of dochter een fijne en onbezorgde schooltijd te bieden, heeft de Hubertus
Vakschool twee vertrouwenspersonen aangesteld: Mr. Coers & Mevr. de Vink.
Zij functioneren als aanspreekpunt voor leerlingen bij vermoedens van, of klachten met
betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De leerlingen kunnen ten alle tijden terecht bij hen.
Te denken valt aan: pesten, seksuele intimidatie, seksueel misbruik, fysiek geweld, psychisch
geweld en discriminatie. Klachten kunnen bij mr. Coers en/of mevr. de Vink rechtstreeks worden
ingediend. De ‘klager’ kan ook een melding maken van een klacht door een ander (bijv.
contactpersoon, mentor, leerlingbegeleider, ouder, verzorger).
De vertrouwenspersonen nemen bij hun werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in
acht. Zij zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid vernemen.
Deze plicht vervalt niet. Zelf niet na beëindiging van de taak als vertrouwenspersoon.
Indien het om een klacht met betrekking tot seksuele intimidatie gaat en/of een
levensbedreigende situatie, hebben mr. Coers en mevr. de Vink overleg over de vervolgstappen
met externe zorginstanties. Bij vervolggesprekken is in principe steeds een tweede
vertrouwenspersoon aanwezig.
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Meester- en juffendag
In januari hebben de traditionele meester- en juffendagen
weer plaatsgevonden. Trots konden de (meeste) leerlingen
hun ‘nieuwe’ school laten zien aan meester of juf van de
basisschool. De docenten konden genieten van een lunch die
bereid werd door de 1e klassers. Hieronder enkele reacties
van de leerlingen:

De meester- en juffendag was heel leuk. Je kon kiezen
tussen koken en serveren. De leerlingen die gingen
serveren begeleidden de meesters en juffen naar hun
plaats en vroegen of ze iets te drinken wilden. Terwijl dat
geregeld werd konden de koks het eten bereiden. Ik deed
het hoofdgerecht, dat was gegrilde kalkoen biefstuk met
lekkere groenten en alleen het toetje ging iedereen naar
zijn eigen juf of meester brengen. Daarna konden we
onze eigen meester of juf een rondleiding door de school
geven. Van Floris uit 1F.
Het was leuk omdat we elkaar weer zagen na een best
lange tijd. We mochten een rondleiding geven door de
school. Het serveren was ook leuk omdat ik het voor de
eerste keer ooit deed voor mijn oude meester en juf. Ze
hadden het geloof ik naar hun zin, ze vonden het een
mooie en leuke school. Benjamin 1D.

Ik had voor de juffen en meester dag mijn schooldirectrice
uitgekozen en een andere juf uitgenodigd. Ze hebben mij
veel geholpen in de jaren dat ik daar was. Toen de dag er
eindelijk was dat ze kwamen was ik erg zenuwachtig maar
toen ik ze zag was ik heel erg blij. Mijn juffen vonden het
erg leuk. Ze vonden het een mooie school en ze zeiden dat
het eten erg lekker was. We gingen biefstuk maken met
gebakken aardappel en gekookte groenten en ik ging samen
met een ander meisje de sausjes met de broodjes maken.
Sanne 1D
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Informatie over het Jeugdsportfonds
ALLE KINDEREN MOETEN KUNNEN SPORTEN” is het motto van het
Jeugdsportfonds!
Sporten is leuk en goed voor de sociale, fysieke en mentale
ontwikkeling van uw kind. Sporten versterkt het zelfvertrouwen en
biedt kansen op een betere toekomst. Wij van het Jeugdsportfonds
Amsterdam bieden sportkansen aan kinderen c.q. jongeren,
woonachtig in Amsterdam, tussen de 4 en 18 jaar die graag lid willen worden van een sportclub,
maar dat niet kunnen omdat er thuis te weinig geld is om (een deel van) de contributie te
betalen. U bent het vast met ons eens dat geen kind buitenspel mag staan!
Verlangt uw kind erg naar het beoefenen van zijn/haar favoriete sport? Wilt hij/zij graag samen
met vriendjes op een sport? Wat houdt u tegen?
Wij hanteren een aantal voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een vergoeding:







Bent u in het bezit van een stadspas? Vermeld het stadspasnummer in de aanvraag. Het
is het 19-cijferige nummer achter op de kaart.
Indien u geen stadspas bezit, is een onderbouwing van de aanvraag verplicht, waarin
bijvoorbeeld wordt aangetoond dat u:
minder dan 120% van het minimumloon verdient
met schuldsanering te maken heeft (bewijs dient te worden overlegd)
een illegale status heeft
anderszins niet in staat is om de sport te betalen.

U kunt als ouder niet zelf de sportaanvraag voor uw kind indienen. Dit gebeurt met behulp van
een intermediair, een tussenpersoon die betrokken is bij uw kind of het gezin. Denk hierbij aan
de leerkracht op school, ouder en kind adviseur, jeugdhulpverlener, buurtcoaches en de
maatschappelijk werker. Zorg ervoor dat u alle benodigde informatie heeft, zodat de
intermediair de aanvraag volledig kan indienen en u niet lang hoeft te wachten op een reactie
van ons.
Bij goedkeuring van de aanvraag vergoeden wij maximaal € 300,- per 12 maanden per kind.
Wij vragen de sportclub om een factuurverzoek en betalen vervolgens het gevraagde bedrag
rechtstreeks aan de club.
*Heeft u meerdere kinderen tussen de 4 en 18 jaar
die willen sporten? Geen probleem, meld ze gerust
allemaal aan.
*Naast het sporten kan uw kind ook in aanmerking
komen voor een culturele activiteit via het Jongeren
Cultuurfonds
https://www.jongerencultuurfonds.nl. Denk
hierbij aan dansen, schilderen, theater, tekenen,
muziek
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Spectaculaire Magic Diner Night op de Hubertus & Berkhoff
Op donderdag 28 maart vindt op onze school een magische
dinershow plaats, met medewerking van de Nederlandse
jeugdkampioen 'Illusionist’, onze oud-leerling Roy Huiskens. Het
wordt een avondvullend programma met niet alleen Roy en zijn
broer Justin, maar ook andere artiesten. En natuurlijk wordt er
door de leerlingen van de lekkerste school van Nederland een
heerlijk driegangenmenu bereid en geserveerd. Op de site van de
school wordt uitgelegd hoe u voor deze spectaculaire top-avond
kunt reserveren.

Hubertus & Berkhoff naar de Regionale Culinaire Vakwedstrijd
Op Donderdag 8 maart vind de regionale Culinaire Vak
Wedstrijd voor vmbo-scholen plaats, te Hoorn. Mitchel Kat
en Emiel van Arkel gaan samen koken en Rosalie Kostman
is de gastvrouw in de categorie serveren. Er strijden zes
teams van horecascholen/-opleidingen uit Noord-Holland
tegen elkaar voor de titel ‘Beste gastheer/gastvrouw’ en
‘Beste kookteam’. Wij zijn benieuwd naar de prestaties van
deze kanjers. Vorig jaar werden we eerste in alle
categorieën. De winnaars gaan door naar de landelijke
wedstrijden in een tweedaagse wedstrijd in Den Haag bij
de landelijke VSHO wedstrijden. (de foto van vorig jaar,
vijf winnaars vanuit de Hubertus & Berkhoff)

Top kookklas in het Hilton op Schiphol
Op 19 januari gingen de leerlingen van de Top-Kook-Klas naar het
HILTON. Speciaal voor ons hadden ze in het Hilton alles uit de kast
gehaald. Er werd een masterclass gegeven over wild en gevogelte en
de leerlingen mochten met de koks van het Hilton een gerecht maken,
dat aan het einde mocht worden opgegeten. Het was een mooie en
indrukwekkende masterclass. De begeleiding bestond uit de heren
Hulscher en Postma.
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Alle vakanties en bijzondere dagen op een rijtje
Vakantiedata

Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart 2018

Ouderavond klas 1, 2 en 3
5 april 2018

Goede Vrijdag

30 maart 2018

Diploma uitreiking

Pasen

2 april 2018

Donderdag 12 juli 2018

Koningsdag

27 april 2018

Meivakantie

28 april t/m 13 mei 2018

Studiedagen Hubertus &
Berkhoff: 19 maart 2018, 29 maart

2e Pinksterdag

21 mei 2018

Zomervakantie

21 juli t/m augustus 2018

Maatschappelijke stage 2e klas
Week 16 en 17

Workshops voor ouders/verzorgers
22 maart 2018

2018, 13 juni 2018, 12 juli 2018, 16 juli
2018, 19 juli 2018. De leerlingen zijn
dan vrij.

Bliksemstage 2e klas
5 juni 2018
19 juni 2018

Galafeest bovenbouw
Vrijdag 1 juni 2018

Volgt u de Hubertus & Berkhoff al op 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

