Informatiekaart 2019-2020
Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie met betrekking tot het nieuwe
schooljaar.
Schooltijden
Tien minuten voor aanvang van de lessen gaat de schooldeur bij groep 1/2 open.
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Leren doe je samen!
maandag 11.15 uur - 12.00 uur en donderdag 12.15 uur - 13.00 uur
maandag 09.45 uur - 10.30 uur en donderdag 09.00 uur - 09.45 uur
maandag 10.30 uur - 11.15 uur en donderdag 11.15 uur - 12.00 uur
maandag 12.30 uur - 13.15 uur en donderdag 10.30 uur - 11.15 uur
maandag 09.00 uur - 09.45 uur en donderdag 09.45 uur - 10.30 uur
maandag 13.15 uur - 14.00 uur en donderdag 08.15 uur - 09.00 uur
maandag 08.15 uur - 09.00 uur en donderdag 08.15 uur - 09.00 uur

Schoolvakanties
Herfstvakantie: 21 okt. t/m 25 okt. 2019
Kerstvakantie: 23 dec. 2019 t/m 3 jan. 2020
Voorjaarsvakantie: 24 feb. t/m 28 feb. 2020
Paasweekend: 10 apr. t/m 13 apr. 2020
Meivakantie: 27 apr. t/m 1 mei 2020
Bevrijdingsdag: 5 mei 2020
Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020
Pinkstervakantie: 1 t/m 5 juni 2020
Zomervakantie: 18 juli t/m 30aug. 2020
Het schoolteam en de groepsverdeling
Gr. ½ A
Gr. ½ B
Gr. ½ C
Gr. 3
Gr. 4
Gr. 4/5
Gr. 5
Gr. 6
Gr. 7
Gr. 8

Juf Mieke: m.huster@pcboamersfoort.nl
Juf Giselle: g.haan@pcboamersfoort.nl
Juf Wendela: w.bouw@pcboamersfoort.nl
Juf Regina: r.vanbokhorst@pcboamersfoort.nl
Juf Giselle: g.haan@pcboamersfoort.nl
Juf Pieternel: p.zwarteveen@pcboamersfoort.nl
Juf Fransisca: f.beekhuis@pcboamersfoort.nl
Juf Janetta: j.wiggelinkhuizen@pcboamersfoort.nl
Juf Marjan: m.degroot2@pcboamersfoort.nl
Juf Marieke: m.foekens@pcboamersfoort.nl
Juf Janet: j.deharder@pcboamersfoort.nl
Juf Sarah: s.bol@pcboamersfoort.nl
Juf Gaby: g.willemstijn@pcboamersfoort.nl
Juf Jeanette: j.vermeulen@pcboamersfoort.nl
Juf Annemiek: a.vanslooten@pcboamersfoort.nl
Juf Mariska: m.dogterom@pcboamersfoort.nl
Juf Hermien: h.vanrijssen@pcboamersfoort.nl
Juf Suzanne: s.vansteen@pcboamersfoort.nl
Juf Sandra: s.bruinekreeft@pcboamersfoort.nl

Directeur: Eefje Oosterhof
Intern begeleider: Els van Dalen
Onderwijsassistent: Anouke Chamuleau
Onderwijsassistent: Amber Kappers
Onderwijsassistent: Loes Lamers
Onderwijsassistent: Marieke de Graaf
Administratief medewerker: Joke de Weerd
Conciërge: Jan van Klaveren
Vertrouwenspersoon: Jeanette Vermeulen

Rapporten
Uw kind krijgt tweemaal een rapport mee
met daarin zijn/haar vorderingen. Dit jaar
krijgt uw kind het rapport mee op:
2 maart 2020
24 juni 2020
Oudergesprekken
Dit schooljaar zijn er verschillende rondes
met oudergesprekken.
Op de achterkant van deze kaart vindt u
de data hiervoor. Informatie over de
inschrijving voor de gesprekken volgt t.z.t.
E-mailadressen
Eefje Oosterhof (directeur):
e.oosterhof@pcboamersfoort.nl
Els van Dalen (intern begeleider):
e.vandalen@pcboamersfoort.nl

Krachtig
Kinderen zijn krachtig. Bij alles
wat we doen, laten we dat zien
en maken daar gebruik van. En
het mooie is… daar worden ze
nog sterker van.
Dorps
We kennen elkaar, we zoeken
elkaar op, we hebben oog voor
elkaar, we zijn betrokken.
We leren samen.
Wereldwijs
Wij staan midden in de wereld,
hebben een open blik en zijn
steeds in beweging.
We trekken erop uit en laten
overal zien wat we in onze
mars hebben.

Samen kleuren wij onze
school, het dorp en de
wereld.

Activiteitencommissie:
ac.berkenschool@pcboamersfoort.nl
MR:
mr.berkenschool@pcboamersfoort.nl
Schoolspullen
Op school zijn wij zuinig op ons materiaal.
Dit vragen wij ook van de kinderen. Toch
gaat er weleens iets kapot of raakt er iets
kwijt. Wanneer dit gebeurt, vragen we
van u een bijdrage om het kapotte of
kwijtgeraakte materiaal te vervangen.
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