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Weeknummer: 40 – oktober 2017

Nieuwsbrief
Beste ouders/verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is weer gestart. De brugklassers kwamen vol spanning de school
binnen op de eerste schooldag, inmiddels zijn de kampen achter de rug en hebben ze
elkaar al aardig leren kennen. Afspraken over samen reizen en huiswerk maken worden
al gemaakt. Op verschillende plekken in deze nieuwsbrief zijn blokjes te vinden met
ervaringen van een aantal leerlingen tot nu toe. 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 voor de aankomende examens. Tot
slot de examenklassen, voor hen wordt het een ‘kort’ jaar waarin een hoop gebeurd en
hard gewerkt moet worden…
Wij wensen alle leerlingen weer een fantastisch schooljaar toe!!!
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Mike: Het kamp was aardig leuk, vooral bij het meer, we waren
alleen zeiknat geworden, we hebben wel leuke spelletjes gedaan en
ik heb veel vrienden gemaakt. Vooral het weer was jammer en dat
we weer naar huis moesten maar ik heb die dag toen wel heel goed
geslapen.
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Activiteiten en belangrijke data in oktober
Week Datum
41

23

Activiteit

Dinsdag 10 oktober

Informatie-avond dyslexie en leesproblemen

Maandag 16 oktober

Vertrek 4e klas horecareis

Dinsdag 17 oktober

Vertrek 4e klas bakkersreis

Donderdag 19 oktober

Schoolfeest klas 1 & 2
Terugkomst 4e klas horecareis en bakkersreis

Vrijdag 20 oktober

Studiedag, leerlingen zijn vrij

Maandag 23 oktober t/m zondag 29 oktober Herfstvakantie!!!
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. Daarom wordt er
vanaf dinsdag 26 september weer gestart
met een huiswerkklas (voor klas 1, 2 en 3).
Leerlingen hebben iedere dinsdag- en dondermiddag van 15.30 – 16.30 de mogelijkheid
om naar de huiswerkklas te gaan onder begeleiding van mevr. Sanders, mevr. De Lange
en dhr. Heijmans.

Informatie-avond over dyslexie voor ouders
Op dinsdagavond 10 oktober wordt er voor de ouders een informatie avond
georganiseerd over dyslexie en leesproblemen. De onderwerpen die aan bod komen zijn:
-

Hoe 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.

Valery: Eerste schooldag: ik ging naar school, het was superleuk,
gewoon een beetje praten en de lessen laten zien en later kregen
we te horen over ICT en magister en hoe dat in z’n werk gaat. De 3e
dag gingen we naar de bieb, het was het eerste uitje en heel
gezellig. De 2e week gingen we meteen op kamp. Het was
supergezellig, alleen wel jammer van het weer want daardoor
konden we minder dingen doen en de docenten waren ook
superleuk, vooral meneer Khan.

De bijeenkomst start om 19.00 uur
en zal duren tot ongeveer 20.30
uur. Voor vragen en/of aanmelden
kunt u contact opnemen met mevr.
Mulder: (zorgcoördinator)
c.mulder@hubertusberkhoff.vova.nl
of mevr. Dragt (Remedial Teaching)
i.dragt@hubertusberkhoff.vova.nl .
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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: Online pesten. Pak ’t aan! Op de
website www.weektegenpesten.com vindt u informatie en
tips.
Voorafgaand aan en in de Week Tegen Pesten hebben de
docenten lesideeën ontvangen die betrekking hadden op het thema. Zo zijn er door
meerdere klassen afspraken gemaakt die betrekking hebben op bijvoorbeeld de appgroep 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
Gabriela: Het leukste vond ik het nachtspel. We gingen in de nacht
belangrijkst vinden zijn op een
op een eiland spelen. En we moesten naar de overkant gaan om een
poster geschreven en opgehangen
kaartje in te leveren. Wat ik niet leuk vond was dat er veel wespen
in de lokalen.
waren.

Nieuwe methode voor de
mentorlessen
Nieuw dit schooljaar; In klas 1, 2 en 3 aan de slag met Tumult! Wat houdt de methode
Tumult eigenlijk in..?
Er zal aandacht besteed worden aan de studievaardigheden en sociaal- emotionele
vaardigheden van de leerlingen. Dit zal onder andere aan bod komen tijdens de
mentorles. Het is bedoeld om leerlingen te ondersteunen in studievaardigheden, denk
aan onderwerpen als:

Wat neem je mee naar school?

Hoe maak je een toets?
Jeremy: De eerste week

Hoe werk je goed samen?
was leuk, want we gingen
leuke dingen doen zoals:
bakken, naar de bieb (was
iets minder) en nog wat
leuke dingen.

Maar ook sociaal- emotionele vaardigheden worden besproken
bijvoorbeeld:




Wie zijn jouw klasgenoten?
Welke emoties zijn er?
Hoe communiceer je online?

Aliyah: 5 september 2017 was mijn eerste dag
op de Hubertus & Berkhoff. Aliyah is mijn
naam, ik ben 13 jaar zit in de 1E, TTO. Mijn
eerste indruk van deze school was, dat alle
mensen je aankijken als je met ze praat, je
moet alle leraren en leraressen aanspreken
met u, meneer of mevrouw. Eigenlijk word je
opnieuw opgevoed op deze school.
De keuze van deze school kwam meteen bij
de eerste stap die ik binnenin zette. Tot nu toe
vind ik deze school super fijn. Als alle lessen
afgelopen zijn blijf ik altijd nog even hangen
rond de school met m’n klasgenoten. Ik hoop
dat het goede gevoel zo blijft. Liefs Aliyah.

Het leuke aan Tumult is dat leerlingen én ouders
een gratis account kunnen aanmaken om er thuis
ook mee aan de slag te kunnen gaan. Ook zijn er
speciale ouderkaarten samengesteld:
 Begeleiden bij het maken van huiswerk
 Begeleiden bij het leren van een toets
 Begeleiden bij plannen.
Floris: De OBA vond ik heel leuk. Ik hou van lezen. Het kamp was
heel leuk, we kregen veel tijd om zelf in te vullen en nieuwe vrienden
te maken. Wat ook leuk was dat we heel veel leuke spelletjes deden.
Ik liep alleen bij het nachtspel een oude blessure op, maar voor de
rest was het TOP!!!
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Topklas gastheer/vrouw
Maandag 19 september kreeg de TopGastheer/Vrouw- Klas voor het eerst een
masterclass. De masterclass werd gegeven door
meesterbrouwer Van Beek. Een geweldig
initiatief. Er zijn in totaal vijf bieren gemaakt. De
leerlingen hebben het gehele proces van
bierbrouwen meegemaakt. De foto’s zeggen
genoeg. Met dank aan dhr. Van Beek en zijn
kompaan dhr. Kramer.
Leerlingen over de Top – Gastheer/vrouw klas
De topklas gastheer/vrouw is een extra klas na de lesuren. Je doet er verschillende
workshops die te maken hebben met de horeca. Onder andere masterclass alles over
wijn, masterclass latte art, masterclass happy drinks en je eigen bier brouwen. Er
komen vakmensen op school die je er alles over kunnen vertellen en uitvoeren. Het
bierbrouwen is al in volle gang bezig geweest. Het duurt natuurlijk wel even voordat het
eindresultaat er is, maar het resultaat mag er wezen!
Marije Seel C4G4
In de top klas hebben wij zelf bier gemaakt. Eerst moesten we van een soort tarwe de
schil eraf halen door middel van een machine en dat vervolgens koken. Ondertussen
gingen we 5 verschillende soorten hop afwegen. Als we dat gekookt
hadden moesten we het bier scheiden van de tarwe zodat je een wat
Giuseppe: Ik vond de
heldere drank had en dan samen met de hop moest koken.
eerste weken van H&B
Ik vond dit heel leuk en interessant om het proces van hoe je bier
ontzettend leuk. Ieders
maakt te zien!
naam ken ik al. Ik heb
meer kinderen ontmoet
Puk Snoek C4G2

Vakwedstrijden

op kamp en bij de OBA
en tot nu toe begint het
goed. Laatste tijd
hebben we ook contact
buiten school dus, dus
daar heb ik iedereen
ook beter leren
kennen.

Zoals elk jaar doen wij ook weer mee met de kook- en
serveerwedstrijden. Afgelopen jaar zijn we Nederlands kampioen
geworden. Twee 4e jaars leerlingen zijn met hun begeleider, dhr.
Moinat, naar Rusland geweest om
mee te doen aan de
wereldkampioenschappen. Er
deden 20 landen mee. We eindigden op een mooie 5e
plaats. Een geweldige prestatie voor deze mannen.
Ook dit jaar gaan we er weer voor!!! De voorrondes
vinden in november plaats bij ons op school, de
regionale kampioenschappen zijn in januari. En dan
maar hopen dat we daar weer eerste worden om mee
te kunnen doen voor de landelijk titels. Aan de
voorrondes kunnen uitsluitend 4e klas leerlingen
meedoen. Dhr. Moinat zal in november de klassen
rondgaan met een inschrijfformulier.
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Ons Grand Café Sud is uitgebreid met een
traiteursafdeling!
U kunt daar, zoals u van ons gewend bent, heerlijk
lunchen, dineren en/of iets lekkers in de bakkerswinkel
kopen. Dit schooljaar hebben we ook iets nieuws: een
traiteursbalie in Grand Café Sud.

brood- en patisserieproducten.
Zoë: Ik vond het kamp heel
leuk. We hebben van alles
gedaan. Het huis was ook
heel mooi, we hadden mooie
kamers en een grote
eetzaal. In onze tuin hadden
we een speeltuin en een
plek voor een kampvuur. In
de nacht hadden we op een
eilandje in het meer een
nachtspel gedaan en onze
klas (1a) heeft 2 van de 2
keer gewonnen, dus daarom
vond ik het kamp leuk.

Dagelijks kunt u daar terecht voor verse soepen, salades,
panini’s en wraps, rijst en/of pastagerechten om mee te
nemen. Ook vindt u er zelfgemaakte ketchup,
mayonaise, mosterd en andere producten. En uiteraard
wordt de bakkerswinkel ook dagelijks voorzien van verse

De vernieuwde openingstijden van Grand Café Sud zijn:
Maandag
10.00 - 14.30 uur
Dinsdag, woensdag en donderdag
10.00 - 18.00 uur
Vrijdag
10.00 - 17.00 uur
Lunch in restaurant Délicieux (€10,- voor drie gangen) is op
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag om 12.00 uur tot
14.00 uur.
Het diner(€15,-voor drie gangen) is op dinsdag t/m donderdag
om 18.00 uur.
We hopen u binnenkort in ons Grand Café en/of restaurant te
mogen begroeten.

Kleding
Veel leerlingen hebben nog geen vakkleding of de set nog niet compleet . Eind
september moet de vakkleding van alle leerlingen in orde zijn (hygiëne voorschrift).
Heeft u nog vragen over de kleding ga dan langs de winkel van de kledingleverancier
Jane & Barnie, Rijnstraat 10, Amsterdam, 020-6761333. Dhr. Bosch krijgt van de firma
Jane & Barnie elke week een overzicht van leerlingen waarvan de kleding nog niet
besteld is, nog niet compleet is of van wie de kleding afgehaald kan worden. Dit is voor
ons belangrijke informatie om te weten wie wij moeten aanspreken. Regel zo snel
mogelijk dat de kleding compleet is. Na 1 oktober kunnen wij de leerlingen zonder
(complete) vakkleding niet toelaten in de praktijklessen.

Messen zijn weer scherp voor het nieuwe seizoen
Afgelopen week zijn alle messen in bakkerijen en keukens weer geslepen. Wij hebben extra
pleisters ingekocht! Ruim 250 koksmessen zijn door de handen van deze messenslijper
gegaan.
Kissairy: Ik vond kamp heel leuk omdat we allemaal
leuke dingen hadden gedaan: zwemmen, sporten,
nachtspel, voetballen, marshmallows eten,
barbecue, disco, pannenkoeken maken. Ik vond het
nachtspel het leukst en corvee vond ik het stomst.
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Alle vakanties en bijzondere dagen op een rijtje
Open dagen

Vakantiedata

18 januari 2018 18.00 uur - 21.00 uur

Herfstvakantie

21 oktober t/m 29 oktober 2017

Kerstvakantie
2018

23 december 2017 t/m 07 januari

6 februari 2018 18.00 uur - 21.00 uur

Ouderavonden klas 4
23 november 2017

Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart 2018

14 februari 2018

Pasen

2 april 2018

Ouderavond klas 1, 2 en 3

Koningsdag

27 april 2018

14 december 2017

Meivakantie

28 april t/m 13 mei 2018

2e Pinksterdag

21 mei 2018

Zomervakantie

26 juli t/m augustus 2018

5 april 2018

Juf en meesterdag
10 januari 2018 1A, 1B, 1C
24 januari 2018 1D, 1E, 1F

Diploma uitreiking
Donderdag 12 juli 2018

Maatschappelijke stage 2e klas
Week 16 en 17

Bliksemstage 2e klas
5 juni 2018
19 juni 2018

Workshops voor ouders/verzorgers
22 november 2017

Schoolfeest
klas 1 en 2: 19 oktober 2017

25 januari 2018
22 maart 2018

Kerstdiner

klas 3 en 4: 10 november 2017

Galafeest bovenbouw
Vrijdag 18 mei 2018

19, 20 en 21 december 2017

Kerstlunch
20 en 21 december

Studiedagen Hubertus & Berkhoff: 20 oktober 2017, 8 januari 2018, 31 januari
2018, 19 maart 2018, 29 maart 2018, 13 juni 2018, 12 juli 2018. De leerlingen zijn
dan vrij.

