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Een fijne school maken we samen 
Het nieuwe schooljaar is bijna een week 
oud. Wat was het fijn om de kinderen en u 
afgelopen maandag in school te mogen 
begroeten. We hopen dat u een kijkje 
heeft kunnen nemen in de groep van uw 
kind(eren) en kennis heeft kunnen maken 
met de leerkrachten. 
 Alle groepen zijn fijn gestart. Dinsdag 
heeft u een brief m.b.t. de Gouden weken 
ontvangen. Hierin wordt uitgelegd hoe we 
de komende weken aandacht besteden 
aan groepsvorming en een fijn groeps- en 
schoolklimaat. Ook na deze weken blijven 
we hier aandacht aan besteden. Mocht u 
vragen hebben of ergens tegen aan lopen, 
aarzel niet en laat het ons weten. Dit kan 
in eerste instantie bij de groepsleerkracht 
van uw kind (als het om zaken betreffende 
de groep gaat of om uw kind) of bij de 
directie (als het om schoolse zaken gaat). 
We hopen er samen met de kinderen en u 
een fijn schooljaar van te maken. 

 

Klankbordgroep 
Met ingang van dit schooljaar gaan we 
werken met een klankbordgroep 
bestaande uit ouders, directie en een 
teamlid. In de klankbordgroep worden 
onderwerpen besproken die op school 
spelen. Deze gespreksonderwerpen 
kunnen zowel ingebracht worden door de 
deelnemende ouders als door school. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan sociale 
veiligheid, communicatie, etc. Het doel 
van de klankbordgroep is elkaar 
wederzijds te informeren en met elkaar in 

gesprek te gaan, waardoor we de 
ouderbetrokkenheid vergroten en zaken 
die er spelen aan kunnen pakken. Het is 
de bedoeling dat de klankbordgroep 5 
keer per schooljaar bij elkaar komt. Als er 
aanleiding toe is kan dit ook vaker zijn. We 
zijn op zoek naar ca. 6 ouders. 
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan 
deze klankbordgroep? 
Meld u dan aan door een mail te sturen 
naar directiedeberk@leerrijk.nl. 

 

 

 

 

 

Even voorstellen:  
Juf Elvira, groep 5  
Mijn naam is Elvira, ik ben 37 jaar en kom 
uit Haarsteeg. Daar woon ik samen met 
mijn vriend, ons zoontje van negen 
maanden oud en onze hond. 
Ik werk ruim 16 jaar in het onderwijs en 
dit doe ik met veel plezier. Meer dan de 
helft van mijn loopbaan heb ik altijd in 
Utrecht gewerkt, maar na mijn verhuizing 
naar Haarsteeg wilde ik dichterbij mijn 
werk wonen. In mijn 
vrije tijd sport ik 
graag, wandel ik met 
onze hond, 
onderneem ik leuke 
dingen met vrienden 
en vind ik het heerlijk 
om tijd met mijn gezin 
door te brengen. 
Hoewel ik mijn vorige school erg zal gaan 
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missen, heb ik erg veel zin om op ´De 
Berk´ aan de slag te gaan. 
Ik vind het contact met kinderen, ouders 
en collega´s erg belangrijk, dus ik kijk er 
naar uit om jullie te ontmoeten! 
Groetjes, Elvira 

Juf Kiara, groep 4 
Mijn naam is Kiara! Ik ben 19 jaar en ik 
ben een derde jaars onderwijsassistente. 
Ik loop dit jaar stage bij juffrouw Imke en 
juffrouw Marthe in groep 4, elke maandag 
en dinsdag! Dit jaar zal ik mijn opleiding 
afronden. Ik heb er super veel zin in! 
Naast mijn studie werk ik bij de Efteling in 

de 
bediening 
al 3 hele 
leuke jaren 
en dans ik 
met veel 
plezier. 

Hulp gevraagd i.v.m. overlast jongeren 
De afgelopen week/weken zijn er 
vernielingen aangebracht op ons 
schoolplein en dakterras. Plantenbakken 
zijn bewust kapot gegooid, deurklinken 
van de toegangsdeuren zijn ontwricht en 
een afvalbak is tegen het gebouw aan in 
brand gestoken. Hiervan is aangifte 
gedaan bij politie en het is gemeld bij de 
gemeente.  Daarnaast is het ook 
vastgelegd via de bewakingscamera’s. 
Deze camera’s lijken de jongeren echter 
niet af te schrikken. De vernielingen 
vinden plaats als het donker is, tussen 
21.00 uur en 23.00 uur. Er zal de komende 
tijd extra gesurveilleerd worden door 
politie en BOA’s en ook de jeugdwerkers 
gaan er mee aan de slag. Mocht u iets zien 
of opmerken rondom school, zou u dit dan 
willen melden bij de politie zodat de 

daders op heterdaad betrapt kunnen 
worden. Het zou toch erg jammer zijn als 
ons mooie, nieuwe gebouw binnen een 
paar jaar door vandalen vernield wordt. 
Namens de kinderen en het team alvast 
hartelijk dank voor uw hulp. 

Gedragscode voor Leerrijkscholen 
Deze week heeft u een brief ontvangen 
over de Gouden weken. In deze brief werd 
verwezen naar de gedragscode van 
Leerrijk! voor onderwijzend personeel, 
ouders, stagiaires en alle bij school 
betrokken volwassenen. Deze 
gedragscode is als bijlage toegevoegd aan 
deze nieuwsbrief. We vragen u vriendelijk 
deze aandachtig door te nemen en hier 
naar te handelen. 

Belangrijke data  

12-9 Start Gouden weken 

23-9 Groep 1-2 vrij 

28-9 Informatieavond 

 


