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Nieuwsbrief
Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen maanden zijn we op school elke dag bezig om, in de onzekere tijd waarin
we leven, ons werk te kunnen blijven doen. We zeggen vaak tegen elkaar hoe blij we
zijn dat we weer met leerlingen mogen werken, dat we naar school kunnen en realiseren
we ons dat we tot een uitzonderlijke groep horen, immers thuiswerken is nog steeds de
norm.
Door corona kunnen helaas veel activiteiten niet doorgaan. We doen ons best om binnen
de mogelijkheden die er zijn, er het beste van te maken. We vonden het dan ook erg
belangrijk en fijn om met zoveel mogelijk klassen het sinterklaasfeest te kunnen vieren.
Maar ook binnen de muren van de school merken we de beperkingen. Docenten en
andere teamleden moeten overleggen via Teams, spreken elkaar veel minder dan
normaal. Het samen grapjes maken en ervaringen delen. Gewoon elkaar even zien en bij
het binnenkomen goedemorgen en elkaar een fijne dag wensen. Dat is zo belangrijk!
Deze verandering heeft u ook gemerkt met de eerste ouderavond van dit jaar. Helaas
geen zelfgebakken koekjes bij deze eerste gesprekken. Fijn dat we toch zoveel ouders
gesproken hebben en elkaar via Teams toch even konden zien om de voortgang van uw
zoon/dochter te bespreken.
Samen feestvieren, zoals in deze decembermaand, zal er anders uitzien dit jaar. In de
laatste persconferentie hoorden we premier Rutte zeggen dat versoepelingen helaas niet
mogelijk zijn. We moeten er binnen en buiten de school het beste van maken met
elkaar. Laten we hopen dat we in het nieuwe jaar weer wat meer mogen en kunnen.
Aanstaande vrijdag sluiten we het jaar af met een aangepast programma en rooster en
hopen er gezamenlijk een paar mooie en gezellige uren van te maken voordat de
kerstvakantie begint.
Namens het team van de Hubertus & Berkhoff wens ik u gezellige kerstdagen, een goed
begin van het nieuwe jaar en kijken we ernaar uit om alle leerlingen op dinsdag 5
januari weer te mogen begroeten.
Hartelijke groet, Anja Kap
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Sinterklaasfeest

Verslag van een leerling
Op school hebben we natuurlijk het sinterklaasfeest
gevierd. Er werden in verschillende klassen verschillende
dingen georganiseerd, zoals een dobbelspel en er
werden surprises gemaakt. Sommige klassen gingen ook
een dobbelspel 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.

Vanuit de zorg
Voor ouders met een minimum inkomen zijn er veel extra middelen aan te vragen via de
gemeente, bijvoorbeeld een laptop of andere leermiddelen.
Onderstaande links zijn hierbij nuttig voor alle vragen en mogelijkheden die geboden
worden.
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans
Https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/gratis-laptop-of-0/
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Jeugdfonds Sport & Cultuur
Kinderen en jongeren moeten lid kunnen worden van een sportclub
of lessen op cultuurgebied kunnen volgen. Niet alleen omdat het
leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke
ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren samenwerken,
ontdekken waar ze goed in zijn en krijgen daardoor meer
zelfvertrouwen. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter
thuis, op school en op straat. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil
dat alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar mee kunnen
doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen!
Spelregels
Aanvragen mogen voor meerdere kinderen uit
één gezin gedaan worden.
• Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een
intermediair.
• De contributie/lesgeld wordt direct betaald aan de
sportclub of instelling waar het kind les heeft.
• Spelregels over de hoogte van de bijdrage of
leeftijd van het kind kunnen per fonds of
gemeente verschillen. Kijk voor de spelregels op
de websitepagina van het fonds bij jou in de
buurt.
• De bijdrage moet jaarlijks opnieuw aangevraagd
worden.
Kijk voor exacte spelregels per gemeente onder aan onze website bij ‘zoek een fonds bij
jou in de buurt’.
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/?gclid=Cj0KCQiArj9BRCAARIsANB_4AB0OjVOsuh6XxgSX6vLSskrARE946jJ3X2tvUH1Y0ysUVK8s0EgN0saA
h_aEALw_wcB
•

Afspraken doorgeven
Heeft uw kind een afspraak bij bijvoorbeeld de huisarts,
tandarts of orthodontist? Wilt u uw kind dan niet ziekmelden
in Magister? Wij verzoeken u vriendelijk om een dergelijke
afspraak van tevoren door te geven. Daarvoor kunt u ons
ziekmeldnummer 020579198 bellen. In Magister komt dan
bij de betreffende uren als absentiereden een H te staan. De
H staat voor sociaal/medische handelingen.
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Even voorstellen…. de thuiswerkcoach
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Mijn naam is meneer Kramer, vanaf 3 november
heb ik een nieuwe taak gekregen, namelijk:
‘thuiswerkcoach’.
U heeft hier in de week van 3 november al een bericht over gehad via de administratie
van onze school. Mijn werkzaamheden als thuiswerkcoach bestaan uit;
1. Contact leggen met de ouders/verzorgers van leerlingen die langer dan 4 dagen
niet naar school kunnen.
2. De leerlingen ondersteunen (via Teams) met het maken van opdrachten/huiswerk.
3. Ontbrekend schoolmateriaal bij de leerling afgeven, dit kan fysiek zijn of digitaal
aangeleverd worden.
4. Planningen maken van de gemiste toetsen als uw zoon/dochter weer terug op
school is. Dit doen we zoveel mogelijk buiten het reguliere rooster, om zo te
voorkomen dat uw zoon/dochter nog meer onderwijs mist.
Deze ondersteuning moet ertoe bijdragen dat leerlingen, die
langere tijd afwezig zijn, een niet al te grote achterstand met het
schoolwerk oplopen.
Als uw zoon/dochter langer afwezig is, wilt u mij dan een mail
sturen zodat we op tijd kunnen beginnen met de ondersteuning
van het schoolwerk.
De mail kunt u richten aan: m.kramer@hubertusberkhoff.vova.nl
Vriendelijke groet, M. Kramer

Rots en water
Deze keer een extra applaus voor de eersteklassers, want
wat zijn wij trots op hen! Na weken van oefenen op een
rustige ademhaling, grotere spierballen en een focus waar
je u tegen zegt, is het alle leerlingen gelukt om het plankje
door te slaan. De spanning zat er bij alle klassen goed in,
maar onder begeleiding van de rots en water docenten zijn
alle leerlingen erin geslaagd om het met een trots gevoel af
te sluiten.
Met vriendelijke groet, mevrouw Hogendoorn
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Nieuws van de
Medezeggenschapsraad
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
De MR van Hubertus en Berkhoff bestaat
momenteel uit;
Personeelsgeleding:

Meneer Van Beek
Mevrouw Sanders
Meneer Lieverse (secretaris)
Meneer Smit (voorzitter)

Ouder geleding:

Mevrouw Kuller
Mevrouw De Swart

Leerling geleding:

Jeroen Wieringa
Vacature

In de MR is er een zittingsduur van 2 jaar.
Voor de oudergeleding komen er 2 vacatures aan het einde van het schooljaar vacant
omdat de kinderen van de ouders van school gaan (na het behalen van hun diploma).
De ouders kunnen zich hierdoor ook niet meer opnieuw verkiesbaar stellen. We gaan in
januari alvast werven en verkiezingen rond februari organiseren onder de ouders, zodat
er een warme overdracht kan plaatsvinden bij de ouders onderling.
Voor de leerlinggeleding geldt hetzelfde als bij de oudergeleding. Jeroen zit in de vierde
klas en zal tot zijn examens actief deelnemen aan de MR. Ook voor de leerlinggeleding
gaan we in januari alvast werven en rond februari zullen we verkiezingen organiseren.
Voor de personeelsgeleding komen ook twee vacatures, in tegenstelling tot de ouders
die zich, dit keer, niet verkiesbaar kunnen stellen omdat hun kind van school gaat, kan
de personeelsgeleding zich wel weer opnieuw verkiesbaar stellen. De kandidaatstelling
en de verkiezingen voor de personeelsgeleding zal van start gaan medio mei. De
zittingstermijn van meneer Lieverse en meneer Smit zitten er aan het einde van het
schooljaar erop.
Wij hopen dat we hiermee iets meer duidelijkheid gegeven hebben aan het proces over
de verkiezingen.
Vriendelijke groet, De MR Hubertus & Berkhoff
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Praktijknieuws november/december Hubertus & Berkhoff 2020

Top gastheer/Vrouw Klas masterclass cocktails/Happy drinks
Maandag 2 november stond de tweede
gastheer/vrouw Topklas van dit schooljaar
gepland: alcoholvrije cocktails/happydrinks. Deze
workshop werd gegeven door Arvid Bruinier,
freestyle bartender. Na een korte uitleg ging
Arvid, aan de hand van praktijkvoorbeelden,
vertellen over wat er belangrijk is bij het maken
van een happydrink en wat hierbij geserveerd
kan worden. De eerste happydrink kregen de
leerlingen te proeven. Het waren 3 shotjes, 1
pittige, 1 bittere en 1 zure. Het ging niet alleen om de smaak maar ook om de beleving.
Bij deze happydrink hoorde ook een dansje.
Na de instructie gingen de leerlingen in tweetallen werken aan hun eigen happydrink.
We kregen verschillende creaties te zien en te proeven!!
De Kweker/Sligro Amsterdam gaf de workshop Thee.
Een nieuwe workshop in het programma van de
Topklas. Vooraf kregen de leerlingen informatie over de
rijke geschiedenis van thee.
Daarna werden er verschillende theeën geproefd;
Orange Pekoe, the first flush, Pai Mu Tan, Lun Ching.
Ook gingen de leerlingen proeven wat thee doet in
combinatie met eten. Gen Mai Cha met sushi, Lapsang
Soushong, met gerookte eendenborst. Tussendoor
vertelde dhr. Sloof over hoe je het beste thee kunt
zetten, bij welke temperatuur en met welk water.
Onze dank gaat uit naar Jaap Sloof van de Kweker/Sligro voor het geven van deze
Topklas.
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Top-Patisserieklas Tartelettes
13 november was de 2e masterclass voor de Top-Patisserieklas.
Onder leiding van dhr. Van der Molen en dhr. Coers hebben de
leerlingen prachtige Tartelettes gemaakt met diverse nieuwe
technieken. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde
masterclass zo voor het weekend en prachtige eindproducten!!

Masterclass pasta maken
Op 6 november verzorgde Ollie Schuiling, eigenaar en chef
van Restaurant Kasteel Heemstede, met zijn souschef Tom
Broekmeijer een Masterclass.
Ze demonstreerden een aantal gerechten die op hun
menukaart te vinden zijn om de leerlingen te inspireren.
Daarna gingen de leerlingen onder leiding van de chefs zelf
aan het werk. Er werden verschillende soorten gevulde pasta
gemaakt.
Het was een inspirerende, leuke en leerzame middag.

De Top Kook Klas Chinese keuken
Op dinsdag 3 november kwam de Chinese meester-kok Tim Kan zijn
kunsten laten zien op de Hubertus & Berkhoff. Onder zijn bezielende
leiding kregen de Topkookklas leerlingen te zien wat de geheimen zijn
bij het bereiden van een traditionele pekingeend. Het was zeer
inspirerend. De organisator van deze prachtige en leerzame middag
was onze docent dhr. Hulscher. De foto zegt genoeg!
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Restaurant dicht…lekker naar buiten!
Als onze gasten niet naar binnen mogen komen, dan gaan
onze koks toch gewoon naar buiten. Dinsdag 1 november
werd, voor de school, een workshop BBQ in samenwerking
met Mobile Street Food georganiseerd. De leerlingen van dhr.
Moinat kregen uitleg over diverse grillgerechten. Ook mensen
uit de buurt konden de heerlijke geuren waarderen.

Nieuwe film voor nieuwe leerlingen!
Onze leerling uit de 2e klas, Bloem, geeft een
rondleiding aan een jongen van groep 8. Een prachtige
weergave van onze praktijk!
https://youtu.be/Z129oGiaNXg

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.
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

