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Weeknummer: 44 – november 2016

Nieuwsbrief
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand november, waarin u kunt lezen wat er in en om de
school gebeurt. Ook deze maand hebben we weer van de leerlingen en het docententeam stukjes
gekregen over verschillende activiteiten bij ons op school. We hopen dat u deze nieuwsbrief met
plezier zult lezen. De volgende editie verschijnt in de laatste week van november.
Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd onze website raadplegen: www.hubertusberkhoff.nl
Namens het team van de Hubertus & Berkhoff,
Anja Kap & Karima Hachim
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Activiteiten en belangrijke data voor de maand november
Week

Datum

Activiteit

45

Donderdag 10 november

Schoolfeest Boven Bouw 3+4

Vrijdag 11 november

Studiedag Leerlingen vrij

46

Donderdag 17 november

Ouderavond/ rapportbespreking klassen 4

47

Maandag 21 november

Top-Gastheer/Vrouw-Klas Trancheren/ Flamberen

Vrijdag 25 november

Workshop ouders in keuken, bediening en bakkerij

Maandag 28 november

Studiedag Leerlingen vrij

Wijziging studiedag maart
In de studiegids staat een studiedag vermeld op maandag 27 maart, deze is verplaatst
naar maandag 20 maart.

Schoolbibliotheek
Een aantal collega’s bij ons op school probeert een mooie schoolbibliotheek samen te stellen. Nu zijn
er al wat boeken, maar we hebben ook nog veel boeken nodig! Mocht u nog boeken over hebben die
leuk zijn voor onze leerlingen, dan kunnen wij ze goed gebruiken.
U kunt de boeken inleveren bij Karolien Thio of bij Ineke Dragt in het RT-lokaal.
Alvast bedankt!

Verslag van de Bakkersreis 2016 door Chanel Eerdhuijsen klas 4B2
We zijn met een groep van 11 kinderen, 2
begeleiders en een buschauffeur op
Bakkersreis geweest naar België.
We vertrokken vanaf school rond 9:00 uur en
kwamen rond 17:00 uur aan bij de huisjes. Dit
lijkt een lange rit te zijn geweest maar we zijn
ondertussen naar een fabriek geweest
(Callebaut), dat is een chocolade fabriek waar
we een kijkje mochten nemen. We werden
opgevangen door een van de mensen van
Callebaut, omdat het natuurlijk een lange reis
is geweest kregen we daar een luch met
allemaal keuzes uit broodjes en drinken.Toen
we gingen beginnen met de excursie moesten
we ons eerst helemaal omkleden in een witte
jas met een blauw mutsje op en oortjes om te
luisteren wat de mevrouw ging vertellen over
Callebaut. We kwamen in de fabriek en dat is
echt groot, we zagen hoe ze chocolade
maakten en hoe ze dat leverden. Iemand van
mijn klas moest de mensen gaan bedanken
met een cadeautje en daarna gingen we weer
op pad om naar de huisjes te gaan. We
kwamen eindelijk bij de huisjes en die waren
best groot, in een van de huisjes zat zelfs een
keukentje, het waren prima bedden, het is net
alsof je in een vakantie huisje zit. Er was een
hal waar je wifi hebt, waar we spelletjes deden
en waar 1 dag is gegeten (avond). De 2e dag
gingen we naar de meelfabriek, we werden
opgevangen door een van de mensen van de
meelfabriek, we moesten daar naturlijk ook een

witte jas en een blauw mustje aan/op. Toen we
in de fabriek stonden hoorde je alleen maar
herrie omdat er meel werd gezeefd en van
alles door elkaar. We mochten naar boven en
daar waren apparaten waar meel in gezeefd
werd en dat ging heen en weer je werd er
gewoon duizelig van. Bij het einde moest weer
iemand van mijn klas een cadeautje geven om
te bedanken dat we in de fabriek een kijkje
mochten nemen. De 3e dag gingen we naar de
gistfabriek, we werden opgevangen door een
van de mensen van de gistfabriek, daar
moesten we nu een blauwe jas en een wit
mutsje op/aan en oortjes om te luisteren wat ze
te vertellen hadden. Ik moet eerlijk zijn het rook
niet zo lekker in de gistfabriek heel veel
kinderen liepen met hun hand voor de neus en
mond omdat het niet zo lekker ruikte maar
ondanks dat is het toch interressant geweest in
deze fabriek. Aan het einde ging ik de mensen
bedanken voor het kijkje nemen in deze
fabriek. Dit was weer de laatste dag van deze
reis in België, onderweg naar huis gingen we
eten in een restaurant (Van der valk) (was
heerlijk en gezellig). Rond 8 uur half 9 in de
avond kwamen we weer aan bij school waar je
werd opgehaald door je ouders. Als je weg
ging kreeg je nog een cadeautje van school.
Deze reis vond ik echt super leuk en gezellig
vooral met al mijn vriendinnen. Vond het
jammer dat het snel voorbij ging ik had wel wat
langer willen blijven.

Praktijknieuws november 2016

Topkookklas
Op 24 oktober zijn we weer begonnen met de eerste Top-Kook-Klas. Deze keer kregen de
leerlingen les in de Japanse keuken. Bereidingen als, Sushi, eend, tempura bereidingen, garnalen
omelet en nog veel meer Japanse specialiteiten. Het was een geweldige eerste masterclass voor
deze Top-Kook-klas. Op de foto ziet u de meester in de Japanse keuken
Op woensdag 26 oktober kregen de
leerlingen van de Top-Kook-Klas een
masterclass van Ewoud Vaassen de
eigenaar van het beste vegetarische
restaurant van Nederland.
(www.kopvanhetland.nl) Een geweldige
inspirerende masterclass waar leerlingen
hebben geleerd wat ze allemaal met groente
en kruiden kunnen doen. Er volgen er nog
vele de komende maanden. O.a.
Masterclass Visbereiding, Masterclass
Wildbereiding, Masterclass Chocolaterie,
Masterclass Vegetarische keuken,
Masterclass Gastronomie door top kok
Lucas Rive, Masterclass Italiaanse
keuken, Masterclass Moleculair koken en
nog veel meer!

Copyright Martijn Buskermolen

Top Gastheer/vrouw-klas
Maandag 31 oktober gaan de Top Gastheer/vrouw klas naar een Amsterdamse wijngaard de
Amsteltuin
(www.amsteltuin.nl), zij zullen
Heeft u de nieuwe kaart van ons restaurant al gezien?
daar alles te horen krijgen
Via deze link kunt u de kaart bewonderen.
over wijn. Een mooie
masterclass. Ook voor de
http://hubertusberkhoff.nl/restaurant/restaurant-delicieux
gastheer/vrouw-leerlingen
zullen dit jaar nog vele volgen.
We noemen; trancheren en
flamberen door een meester gastheer, Wijn en specifiek de spijs, Latte Art oftewel alles over speciale
koffie, Happy drinks, alcoholvrije cocktails, masterclass Gastronomie door top meester
gastheer/vinoloog Peter Bruins van restaurant de Bokkedoorns, en nog veel meer.

Bezoek aan de Kweker
Alle derde klassen gaan op 17 en 18 november naar de Kweker, waar zij een rondleiding krijgen bij
alle onderdelen. Een mooie kijk in de keuken van zo’n grote winkel. Dhr. Hulscher coördineert deze
dagen.

Workshop voor ouders/verzorgers
Vrijdag 25 november hebben we de eerste Workshop voor ouders. In de keuken wordt er Japans
gekookt, de bediening gaat flamberen en wijnproeven, met mooie kazen, en in de bakkerij wordt er
een mooie feestelijke herfstaart gemaakt. Deze workshops voor ouders is i 5 dagen volgeboekt. Ook
de tweede workshop in maart is al volgeboekt!! Volgend jaar gaan we kijken hoe we dit initiatief
kunnen gaan uitbreiden!

Ziekmelden op school
Als uw zoon of dochter ziek is kunt u bellen naar het ziekmeldnummer 020-5797198
Voor andere zaken kunt u bellen naar het nummer: 020-5797190

Verlof aanvragen
Als u voor uw zoon/dochter verlof wil aanvragen kunt u hiervoor een formulier vinden op de website
(www.hubertusberkhoff.nl onder het kopje ouders). Het is van belang dat er bij de aanvraag een
bewijsstuk meegeleverd wordt. Bij verlenging van een vakantie wordt door de leerplicht streng
gecontroleerd of de regels nageleefd worden. De school wordt gecontroleerd door de
leerplichtambtenaar en deze staat weer onder toezicht van de gemeente Amsterdam. Tevens dient
voor het aanvragen van verlof voor religieuze feestdagen een formulier ingevuld te worden.

Actie tegengif weer van start
Actie Tegengif is een klassikale niet-roken wedstrijd waar alle brugklassen van onze school aan
meedoen.
Actie Tegengif bestaat uit een klassikale niet-roken afspraak. De klas gaat
gezamenlijk de uitdaging aan om een half jaar niet te roken. Aan het begin van
het actiejaar ondertekenen alle leerlingen een contract waarmee ze afspreken
een half jaar lang niet te roken. Het aantal rokers in de klas moet tijdens de
wedstrijdperiode dalen of gelijk blijven. Om na te gaan welke klassen aan deze
regel voldoen, ondertekenen de leerlingen op een aantal momenten een
registratieformulier. Hiermee geven ze aan tussentijds wel of niet gerookt te
hebben. De leerlingen steunen en controleren elkaar om de wedstrijd vol te
houden. De leerlingen van elke klas die de actie volhoudt krijgen een kleine
prijs. Daarnaast maken zij kans op een grote prijs. Klassen kunnen aan het einde van het actiejaar
een creatieve opdracht insturen waarmee ze kans maken op de hoofdprijs. Voorbeelden van een
creatieve opdracht zijn een foto-opdracht, een filmpje maken of een songtekst schrijven. Alle
leerlingen uit de klassen die de wedstrijd volhouden, krijgen een kleine prijs. De leerlingen die de
wedstrijd volhouden én aan het einde van het actiejaar de creatieve opdracht inzenden, maken kans
op de hoofdprijs.

Alle vakanties en bijzondere dagen op een rijtje
Vakantiedata

Open dagen

Kerstvakantie

26 december 2016 t/m 06 januari 2017

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 24 februari 2017

Pasen

17 april 2017

Meivakantie

24 april t/m 05 mei 2017

Hemelvaart

25 en 26 mei 2017

Ouderavonden klas 4

2e Pinksterdag

05 juni 2017

17 november 2016

Zomervakantie

24 juli t/m 01 september 2017

19 januari 2017

18.00 uur - 21.00 uur

14 februari 2017

18.00 uur - 21.00 uur

05 april 2017

14.00 uur - 18.00 uur

01 februari 2017

Ouderavond klas 1, 2 en 3
08 december 2016

Studiedagen Hubertus & Berkhoff

30 maart 2017

11 november, 28 november, 13 januari, 24 januari, 01 februari, 8 maart,
20 maart, 21 maart, 02 juni, 26 juni (middag), 05 juli en 13 juli. De
leerlingen zijn dan vrij.

Juf en meesterdag
11 en 18 januari 2017

Maatschappelijke stage 2e klas
10 april t/m 14 april 2017

klas 2A,2B,2C

18 april t/m 21 april 2017

klas 2D, 2E, 2F

Bliksemstage 2e klas
06 juni 2017
20 juni 2017

Workshops voor ouders/verzorgers
25 november 2016

Schoolfeest

03 maart 2017

klas 1 en 2: 01 juni 2017
klas 3 en 4: 10 november 2016

Kerstdiner
20, 21 en 22 december 2016

Galafeest bovenbouw
24 mei 2017

