Jaargang 2 – nr. 12
Weeknummer: 51 – december 2017

Nieuwsbrief
Beste ouders/verzorgers,
Het Sinterklaasfeest is achter de rug en de kerstdagen staan weer voor de deur.
De bakkers zijn op dit moment druk bezig de laatste hand te leggen aan de
kerstbestellingen. Ook in de horeca-afdeling staan de collega’s en onze gastheren en
gastvrouwen in spé, weer voor de uitdaging drie dagen lang een compleet kerstdiner te
bereiden. Het kerstdiner zal in een sfeervol restaurant worden geserveerd, waar iedere
bezoeker alvast in de kerstsfeer komt.
De leerlingen in de onderbouw sluiten de laatste schooldag van 2017 af met een bezoek
aan de Jaap Eden baan, alwaar zij een aantal uren gezellig met elkaar kunnen
schaatsen.
Team Hubertus & Berkhoff wenst u gezellige kerstdagen, een goed begin van het nieuwe
jaar en kijkt ernaar uit alle leerlingen op dinsdag 9 januari weer te mogen begroeten!

Deze maand in de nieuwsbrief:
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Sennah Mamadeus tweevoudig Nederlands kampioen karate ............
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De Sinterklaasactie van klas 2D was een groot succes! ....................
Het 1e kerstdiner van 2017. .........................................................
Top klas Gastheerschap bezoekt **restaurant de Bokkedoorns .........
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De volgende editie verschijnt in de laatste week voor de voorjaarsvakantie. 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 november en december

Week Datum
02

03

Activiteit

8 januari

Studiedag: leerlingen zijn vrij.

10 januari

Meester- en juffendag 1A, 1B, 1C

11 januari

Rekenexamen klas 4 K1 en K3 (1e en
2e uur)

12 januari

Rekenexamen klas 4 R2, G4, G2 (5e en
6e uur)

15 januari

Rekenexamen klas 4 B1, B2, G3, K2 (
1e en 2e uur)
R1, G1 (3e en 4e uur)

18 januari

Open avond (18.00 uur – 20.30 uur)

22 januari

Top Klas Wijnspijs Combinatie

24 januari

Meester- en juffendag 1D, 1E, 1F

25 januari

Workshop ouders koken, serveren,
brood en banket

29 januari

Top Gastheer Latte Art

31 januari

Studiedag: leerlingen vrij

06

6 februari

Open Dag (18.00 uur – 20.30 uur)

07

13 februari

Top gastheer Latte Art

14 februari

Ouderavond klas 4

04

05

Zaterdag 24 februari tot en met zondag 4 maart voorjaarsvakantie
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Sennah Mamadeus tweevoudig Nederlands kampioen karate
Het team van de Hubertus & Berkhoff
feliciteert Sennah en haar familie van
harte met dit behaalde succes!

Sinterklaasfeest
Verslag van: Valery Arents (1F).
Op school hebben we natuurlijk het Sinterklaasfeest gevierd. Er werden in
verschillende klassen dingen georganiseerd, zoals een dobbelspel en
surprises werden er gemaakt. Bij 1F gingen we een dobbel spel doen en
wat dat inhoud is dat iedereen een cadeau koopt van 5
euro en dan wordt er met een dobbelsteen gedobbeld
en dan komt er bijvoorbeeld te staan: pak een cadeau
en pak het uit of geef je cadeau aan iemand anders.
Het was supergezellig! Toen we bezig waren kregen we warme
chocolademelk met speculaas, dit was natuurlijk superlekker!
Omdat het heel leuk en gezellig was, was het feestje helaas ook al
snel weer voorbij. Iedereen ging met in ieder geval 1 cadeautje naar huis. Zo ging het er
bij het dobbelen aan toe. Bij de surprises was het ook superleuk, iedereen had hele
mooie surprises gemaakt, bijvoorbeeld een kaptafel, een voetbalspeelster en nog heel
veel meer. Ook daar ging iedereen natuurlijk met een leuk cadeau naar huis!
Groetjes.
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Schoolfissa 2017
Verslag van : Danica Ramiro.
Het schoolfeest van de bovenbouw werd georganiseerd door Keltoum, Emily, Carolina en
Danica. Het was op 10 november 2017.
Het thema van ons schoolfeest was goud en zwart en er was geen dresscode.
De kinderen die kwamen vonden het heel erg “lit” en ze zeiden ook dat mensen die niet
kwamen veel dingen hebben gemist.
Het organiseren van onze schoolfeest was best pittig, we moesten decoraties halen die
niet snel konden verbranden en we moesten ook met allerlei mensen erover praten.
Er kwamen ongeveer 100 mensen en het was gelukkig niet te vol.
We werden ook geholpen met het ophangen van onze decoraties door de leraren.
Tijdens schoolfeest waren de docenten meer hyper dan de kinderen maar dat is wat het
dus nog leuker maakte.

De Sinterklaasactie van klas 2D was een groot succes!
Meer dan 200 cadeaus zijn op 30 november naar het
VuMC Kinderstad gebracht door een delegatie leerlingen.
Er waren twee auto’s nodig om de presentjes te
brengen. Niet alleen klas 2D had veel meegenomen, ook
klas 2E had zich ingespannen. Dat de actie veel steun
kreeg was te merken. Heel veel leerlingen en
medewerkers van onze school brachten presentjes mee,
zelfs een aantal vaste gasten in ons restaurant deden
een duit in de zak van Sinterklaas. Meester Gransjean
en meester Bleijert waren overdonderd door de
hoeveelheid aan presentjes.
Ook bij VuMc Kinderstad wisten ze niet wat ze moesten
zeggen. Men dacht een aantal schoenpresentjes te
krijgen, maar nu lagen er talloze cadeautjes op de tafel.
Tijdens het Sinterklaasfeest zijn, vooral dankzij de
leerlingen van de Hubertus & Berkhoff, heel veel zieke
kinderen blij gemaakt. Even hoefden ze niet te denken aan hun ziekte en dat ze niet
thuis waren tijdens Sinterklaas. Het heeft op iedereen veel indruk gemaakt en hopelijk
krijgt de actie volgend jaar een vervolg. Wat ons betreft is het zeker voor herhaling
vatbaar. Dikke duimen omhoog voor klas 2D, klas 2E en iedereen die dit mogelijk heeft
weten te maken!

5

Het 1e kerstdiner van 2017.
Jongstleden 13 december hebben de gastheren/vrouwen van
4G3 en de koks van 4K3 een pilot gedraaid voor het komende
kerstdiner. Dit was een enerverende ervaring voor de leerlingen,
maar ook voor de docenten. Enkele aandachtspuntjes zijn
geoptimaliseerd, waardoor onze gasten het komend kerstdiner
weer heerlijk kunnen genieten van het eten en de gastvrijheid
die onze gastheren/vrouwen in spé, u bieden.
Lunchen/dineren in ons restaurant is een leuke ervaring
om gedurende de periode dat uw kind op school zit mee te
maken. Helemaal als uw kind dit diner gaat verzorgen als
hij/zij in leerjaar 4 zit.
Uiteraard bent u ook op andere dineravonden van harte
welkom. Op de Hubertus & Berkhoff is het altijd genieten
van al het lekkers dat door de leerlingen wordt gemaakt.
Ook een bezoek aan het grand café en de traiteur is de
moeite waard.
Kerstdiner 2017
Soepje van komkommer en jalapeno met crème fraîche en kaaskoraal
***
Rouleau van boerderijkip en Spaanse ham met confit van rode ui en crème van witte balsamico
***
Knolselderijsoep met bieslookolie en kerriechips
***
Koekje van Noordzeekrab met gambaspiesje en saus Bearnaise
***
Gebraden eendenborst met saus van kriek en cranberry waarbij aardappel- kruidengratin en
krokante witlof
***
Surprise dessert van onze meester patissiers

***
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Top klas Gastheerschap bezoekt **restaurant de Bokkedoorns
Op dinsdag 21 november bezochten de
deelnemers van de Top klas
Gastheerschap dit mooie en exclusieve
restaurant. We werden onthaalt met een
alcoholvrije cocktail en een klein woordje
van de maître en sommelier Dhr. Bruins.
Vervolgens werden de deelnemers
verwent met 4! Verschillende amuses
gevolgd door een 4! Gangen lunch.
De ervaring om in een top restaurant te
kunnen en mogen lunchen was heel bijzonder, alles werd geproefd ook bijna alles
opgegeten, het was een leerzame en lekkere middag!

Keuken recepten onderbouw
De leerlingen van de onderbouw (klas1 en 2) zijn veel bezig met de basistechnieken van
de keuken. 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 het hele
onderbouw programma te waarborgen. Deze recepten kunt u of uw kind ook thuis
bereiden en zijn te vinden op site http://www.hubertusberkhoff.nl/onderwijs/recepten
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Alle vakanties en bijzondere dagen op een rijtje
Vakantiedata
Kerstvakantie
2018

Open dagen
23 december 2017 t/m 08 januari

Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 4 maart 2018
Pasen

2 april 2018

Koningsdag

27 april 2018

Meivakantie

28 april t/m 13 mei 2018

2e Pinksterdag

21 mei 2018

Zomervakantie

26 juli t/m augustus 2018

18 januari 2018 18.00 uur - 20.30 uur
6 februari 2018 18.00 uur - 20.30 uur

Ouderavonden klas 4
14 februari 2018

Ouderavond klas 1, 2 en 3
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

Workshops voor ouders/verzorgers

Bliksemstage 2e klas
5 juni 2018
19 juni 2018

25 januari 2018

Galafeest bovenbouw

22 maart 2018

Vrijdag 18 mei 2018

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

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

