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September 
 
Contact met het team 
U kunt voor en na schooltijd altijd een “vlugge” mededeling kwijt. Maar wilt u echter een gesprek met de leerkracht van uw kind dan kunt u het beste even een afspraak maken. Wij hechten erg veel 
waarde aan een goed contact en een open communicatie. 
   
Directeur    Maurice Driessens     Groep 6:  Ma/di  Belinda Coolen 
    m.driessens@bs-bergen.nl        b.coolen@bs-bergen.nl 
            Woe/do/vrij Babs Senden     
WND directeur   Harm Wilms          b.senden@bs-bergen.nl 
               
Coördinatie interne begeleiding  h.wilms@bs-bergen.nl      Groep 7:   Ma/di/woe/do Geert van den Eertwegh  
              g.vandeneertwegh@bs-bergen.nl 
            Vrij  Harm Wilms 
Coördinatie interne begeleiding  Carolien Jongeling         h.wilms@bs-bergen.nl 
Woe/do    c.jongeling@bs-bergen.nl     Groep 8:  Op alle dagen  Frits van der Kloet   
              f.vanderkloet@bs-bergen.nl 
               
Groep 0-1-2:  Op alle dagen  Jan van Geffen     Extra leerkracht Ma/di/do  Jorien Maranus  
    j.vangeffen@bs-bergen.nl         jorien.maranus@bs-bergen.nl 
Groep 0-1-2:  Op alle dagen  Tanja Snijer          
    t.snijer@bs-bergen.nl           
          Vakleerkracht LO Di/do  Floris Riewald 
              floris.riedewald@salto-eindhoven.nl  
Groep 3:  Op alle dagen Sylvia Manders               
    s.manders@bs-bergen.nl     Conciërge: Op alle dagen Jos Heijnen   
Groep 4:   Ma/di  Mirian Lenaerts         jos.heijnen@bs-bergen.nl  
     m.lenaerts@bs-bergen.nl    Administratie:  Ma  Lia van den Broek   
De leerkrachten werken wisselend            l.vandenbroek@bs-bergen.nl 
op woensdag             
  Do/vrij  Jacqueline Goedegebure       
    j.goedegebure@bs-bergen.nl                 Vertrouwenspersonen   Mevr. M. Lenaerts 
Groep 5:   Op alle dagen  Nicole van der Zanden        m.lenaerts@bs-bergen.nl 

   n.vanderzanden@bs-bergen.nl       dhr. J. van Geffen 
              j.vangeffen@bs-bergen.nl  
         
Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR bestaat uit 4 personen, waarvan 2 gekozen door en uit de ouders en 2 gekozen door en uit het onderwijzend personeel. 
  
Personeelsgeleding  Oudergeleding 
Frits van der Kloet  Charles Sio 
Tanja Snijer   Mathijs Crone  
   
Vergaderdata van de MR 
27 aug, 8 okt, 26 nov, 14 jan 2019, 25 febr, 1 apr, 20 mei, 24 juni. 
Alle vergaderingen zijn op school en beginnen om 19.30u. 
 
Oudervereniging 
Voorzitter: Karin Dirkx 
Secretaris:  
Penningmeester: Yvonne Crooijmans 
  
Korein spilcentrum Philipsdorp   
040-2931791 (tijdens openingstijden) 
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Oktober 
  
Schooltijden  (Continurooster) 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
08.45 - 14.50u 
Woensdag 
08.45 - 12.25u 
  
De kinderen gaan vanaf 8.35u zelfstandig naar de klas, waar de meester of juf de kinderen bij de deur van de klas welkom heet.  

Hiermee krijgt de dag een rustige start en heeft de leerkracht meer tijd om aandacht te schenken aan de kinderen. Dit voorkomt drukte op de trappen naar boven. Hetzelfde geldt na de middag om 
12.45u. Als u ervoor kiest uw kind thuis te laten overblijven, dan verwachten wij u kind om 12.40u op de speelplaats. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 maken gebruik van de ingang aan de speel-
plaats. De groepen 5 t/m 8 gaan via de ingang bij de BSO naar binnen. Als de kinderen binnenkomen begroeten ze de leerkracht bij de deur. Als er dingen te vertellen zijn, dan is daar de mogelijkheid 
voor. De leerkracht is er voor de kinderen. Daarna gaan de kinderen met het werk beginnen. Als u iets te melden heeft aan de leerkracht, dan verzoeken we u dit kort aan te geven en indien nodig een 
afspraak te plannen. Bij de kleutergroepen 1-2 ligt hiervoor een agenda bij de deur van de klas waar u uw boodschap in kunt schrijven. Na schooltijd heeft de leerkracht tijd om met u een afspraak te 
maken over vragen die u heeft.  

De inloopochtenden zijn op woensdag voor  de groepen 1 t/m 4 en op vrijdag voor de groepen 5 t/m 8. Op andere dagen komen de kinderen zelfstandig naar binnen.  

Vóór schooltijd is er toezicht op de speelplaats. De lessen starten om 8.45u, uw kind dient dan binnen te zijn. Om het naar buiten gaan voor kinderen, leerkrachten en ouders wat overzichtelijker te 
maken, komen de groepen 1 t/m 4 via de ingang aan de speelplaats naar buiten. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen via de ingang bij de BSO naar buiten. Wij verzoeken ouders om achter de 
blauwe lijn te wachten. 

Mocht uw kind door iemand anders worden opgehaald, dan moet u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind.  

  
Ziekmelden, te laat, verzuim 
 
Het kan voorkomen dat uw kind ziek is en niet naar school kan komen. Graag willen we daar, in samenwerking met u als ouders, duidelijke afspraken over maken. Dit om onduidelijkheden over aan- of 
afwezigheid te voorkomen.  
- Als uw kind ziek is, dan verzoeken wij u dit vóór aanvang van de school telefonisch of via het ouderportaal (dit zal op termijn actief zijn) aan ons door te geven. 
- Onze conciërge, zal dagelijks voor 09.00u alle klassen bezoeken om de afwezige leerlingen te noteren. Mochten wij bij afwezigheid van uw kind geen melding hebben ontvangen, dan zal de conciërge    
u omstreeks 09.00u bellen.  
  
Als uw kind te laat is of naar de dokter of bijvoorbeeld tandarts moet, wilt u dit dan telefonisch, d.m.v. een briefje of via het ouderportaal doorgeven. Bij bezoek aan de tandarts of dokter laten wij uw 
kind niet alleen naar huis gaan, als wij géén bericht hebben ontvangen. Wij verzoeken u afspraken bij de tandarts en/of dokter zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Komt u of uw kind
(eren) op school nadat de bel gegaan is? Dan moet u gebruik maken van de hoofdingang  aan de Schouwbroekseweg. 
Wilt u buiten de vakantie een verlofdag, dan moet u dit aanvragen bij de directie. Wij volgen de wettelijke voorschriften voor het verlenen van verlof. 
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November 
  
Spilcentrum Philipsdorp 
 
SALTO-school de Bergen en Korein vormen samen het Spilcentrum. Ons Spilcentrum biedt de kinderen van 2 tot 13 jaar de mogelijkheid om zich op een natuurlijke wijze te ontwikkelen van spelen naar 
leren. In één doorgaande lijn en vanuit een doordacht pedagogisch plan doorlopen ze het complete traject van peuterspeelzaal en basisonderwijs. 
In ons spilcentrum werken het basisonderwijs en peuterspeelzaal nauw samen. Zo ontstaat een speel- en leerklimaat dat een evenwichtige ontwikkeling van kinderen stimuleert. Eventuele achterstan-
den en problemen worden vroeg gesignaleerd en adequaat aangepakt. De samenwerking met alle instellingen die zich bezighouden met ouder/kindzorg, zorgt ervoor dat kinderen de zorg en aandacht 
krijgen die ze verdienen. 
  
Voorschoolse en naschoolse opvang 
 
Wilt u als ouders het opvoeden van kinderen combineren met werken of een studie? Er zijn dan extra mogelijkheden voor kinderopvang buiten de schooltijden. Buitenschoolse opvang is géén onderwijs! 
Het is vrije tijd voor de kinderen. Kinderen kunnen zich op eigen wijze ontspannen en ontplooien door uiteenlopende activiteiten zoals knutselen, lezen en muziek maken e.d. De groep bestaat uit 
maximaal 18 kinderen. Er is een BSO van Korein in school gevestigd. Voor verdere informatie omtrent aanname en kosten verwijzen wij u naar de centrale organisatie kinderopvang Eindhoven, te berei-
ken op telefoonnummer; 040-2948948. Op school zijn folders verkrijgbaar. 
  
Peuterspeelzaal 
 
In onze school is een peuterspeelzaal gevestigd voor 2- en 3 jarigen. De kinderen worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Wilt u meer informatie over de peuterspeelzaal dan kunt u terecht 
bij Korein. 
Algemeen telefoonnummer: 040-2948948.  
  
Overblijven 
 
Op de Bergen hanteren wij een continurooster. Dit betekent dat kinderen tijdens de middagpauze op school blijven. De leerkrachten blijven samen met de kinderen in de klas over en houden daarna 
buiten toezicht. Mocht uw kind wegens omstandigheden niet overblijven, dan moet u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind. 
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December 
 
Vakantierooster schooljaar 2018-2019 
 
15-10- ‘18 t/m 19-10- ‘18  herfstvakantie 
24-12- ‘18 t/m 04-01- ‘19  kerstvakantie 
04-03- ’19 t/m 08-03- ’19  voorjaarsvakantie 
22-04- ‘19   2e Paasdag 
23-04- ’19 t/m 03-05- ’19  meivakantie 
30-05- ’19    Hemelvaart 
31-05- ’19 t/m 07-06- ’19  extra vrije week voor de groepen 1 t/m 8 
10-06- ´19   2e Pinksterdag 
08-07- ’19 t/m 16-08- ’19  zomervakantie 
  
Wij verzoeken u dringend om bij reserveringen en/of boekingen deze vakantieperiodes aan te houden. Het krijgen van vakantieverlof buiten deze vastgestelde vakanties is gekoppeld aan strikte regels. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie of bureau leerplicht. Het aanvraagformulier voor verlof vindt u op www.bs-bergen.nl 
 
Extra lesvrije dagen voor de groepen 1 t/m 4: 
vrijdag 21 september, vrijdag 23 november, donderdag 6 december, vrijdag 15 maart 2019. 
 
Verlof vierjarigen 
 
Op school volgen wij een nauwgezet programma voor kinderen van groep 1 t/m 8. Tot en met de leeftijd van 4 jaar is uw kind niet leerplichtig. Om de kinderen optimaal te laten profiteren van het on-
derwijsaanbod op school is het erg belangrijk dat uw kind de lessen volgt. Het is voor de leerkrachten onmogelijk kinderen die regelmatig de school verzuimen, i.v.m. een extra dag vrij of een ingelaste 
vakantie, bij te spijkeren. Met name woordenschat en taalontwikkeling is een rode draad in de onderbouw met een strak omlijnd karakter. Wij verzoeken dan ook alle ouders van onze nieuwe leerlingen 
om zeer terughoudend te zijn met het niet naar school brengen van de 4-jarigen. 
 
Indien blijkt dat uw kind echter ernstig vermoeid raakt als het pas naar school komt, dan kunt u met de leerkracht afstemmen om voor een bepaalde periode een aangepast rooster aan te houden. Hier-
voor hoeft geen verlof aangevraagd te worden. Dit gaat in goed onderling overleg. 

http://www.bs-bergen.nl
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Januari 
  
Gymles 
 
De kleuters gymmen 2 keer per week in het speellokaal op school. Zij hebben geen speciale gymkleding nodig. Wel hebben ze gymschoenen (met klittenband) nodig. Deze blijven op school. 
De groepen 3 t/m 8 gymmen 1 keer per week in de grote gymzaal. Deze bevindt zich aan de Klipperstraat bij de Trudoschool. Hier lopen we gezamenlijk naar toe. De kinderen hebben gymschoenen 
nodig waarvan de zolen niet afgeven, een T-shirt en een gymbroek. Voor de meisjes is een turnpakje ook prima. Tijdens het gymmen mogen de kinderen geen onderhemd dragen 
of kledingstukken die ze de rest van de dag nog moeten dragen. 
  
Gymtijden en dagen 
   
Dinsdag   09.00-10.15 u  groep 6 
  10.15-11.15 u  groep 4 
  
  
Donderdag  09.00-10.30 u  groep 8  
  10.30-11.45 u  groep 5 
   11.45-13.00 u groep 7 
  13.00-14.15 u  groep 3 
  
Verkeersveiligheid 
 
Om het verkeer rondom de school in goede banen te leiden, is de medewerking van kinderen en ouders nodig. 
Enkele regels om dit te realiseren zijn: alleen parkeren in de parkeervakken, niet fietsen op het schoolplein, niet fietsen op de stoep en fietsen in de fietsenstalling plaatsen. 
  
Computergebruik 
 
Vanaf groep 5 krijgt ieder kind een eigen wachtwoord en gebruikersnaam. Hiermee kan een leerling op elke computer in onze school werken. Uiteraard begeleiden de leerkrachten de leerlingen bij het 
gebruik van de computer. 
  
Trakteren 
 
Vaak leeft een kind al lange tijd toe naar zijn/haar verjaardag. We vinden dat de jarige op school centraal moet staan en niet de traktatie. Aangezien het leuk is voor de kinderen om iets uit te delen 
aan klasgenoten, geven we daar als volgt invulling aan:  

Ieder kind mag één keer per schooljaar zijn klasgenoten en leerkracht trakteren. Iedere klas heeft een “verjaardagstrommel” waarmee de jarige rond mag gaan bij zijn/haar klasgenoten en leerkracht. 
De school verzorgt en financiert de inhoud van deze trommel. Het kind neemt dus géén traktatie mee van huis! Het op deze manier invulling geven aan het vieren van de verjaardagen sluit vanuit de 
visie van GDO, waarin eerlijkheid een belangrijke pijler is, erg goed aan. Tevens zorgen we er schoolbreed voor dat het trakteren hiermee binnen de perken blijft. U heeft er dus geen werk en kosten 
mee. We weten uit de ouderpanels dat hier verschillend over gedacht wordt, maar vragen graag jullie medewerking in het belang van gezond gedrag bij de kinderen. 

 
Feestelijke gelegenheden op school en bij uitstapjes 
 
We zijn daarnaast van mening dat er bij speciale gelegenheden uitzonderingen gemaakt mogen worden t.a.v. het eten en drinken. Onder deze gelegenheden verstaan we bijvoorbeeld uitstapjes, feest-
dagen, zomerfeest en schoolkamp. Hiermee blijven het dan ook maar enkele momenten in het schooljaar. De school blijft samen met de Oudervereniging op zoek naar gezonde alternatieven.  

 
Rookbeleid 
 
De school is een openbaar gebouw waar niet in gerookt mag worden. Tevens is het verboden op het schoolplein te roken. 
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Februari 
 
Rapporten 
 
Alle leerkrachten rapporteren 3 keer per jaar de ontwikkeling van de kinderen. Dit gebeurt o.a. met behulp van het observatie- en registratiesysteem KIJK! Enkele dagen voor de 10 minutengesprekken 
(gesprek over het rapport) gaan de rapporten mee naar huis. Bij het laatste rapport vindt er alleen een gesprek plaats op verzoek van ouders of leerkracht. 
  
Toetsen 
 
Wij houden nauwkeurig bij welke resultaten kinderen behalen op toetsen. Dit kunnen zelfgemaakte toetsen zijn, toetsen behorend bij onze methodes en de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. 
Deze laatste toetsen op het gebied van technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen en wiskunde worden 2 maal per jaar afgenomen in de groepen 3 t/m 8. In  groep 2 worden de toetsen taal voor 
kleuters en rekenen voor kleuters in januari van het schooljaar afgenomen. De normen voor deze toetsen zijn landelijk vastgesteld. Mocht u nog vragen hebben over de Cito, dan kunt u altijd terecht bij 
de leerkracht. 
  
NSCCT en ADIT 
 
Als school vinden wij het belangrijk zicht te hebben op de mogelijkheden van onze kinderen. Vandaar dat wij in groep 4 de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT) afnemen. Deze test wordt 
gebruikt om de leermogelijkheden van een leerling in te schatten en onderpresteerders op te sporen. Met het afnemen van deze test kunnen we nog sneller en adequater ons onderwijsaanbod afstem-
men op de kinderen. Samen met de toets die in groep 7 wordt afgenomen, Adaptieve Digitale Intelligentie Test (ADIT), hebben we in totaal twee ijkpunten waarop we bij de leerling de leermogelijkhe-
den meten.  
Alle toetsen worden afgenomen door een bevoegd testleider. De resultaten worden doorgesproken met de orthopedagoog van SALTO en de ouders. 
  
Eindtoets Basisonderwijs 
 
Basisscholen nemen ieder jaar tussen half april en half mei een eindtoets af. Op de Bergen wordt de Route-8 toets afgenomen. Dit is een adaptieve toets die digitaal wordt afgenomen. Route-8  rappor-
teert over de domeinen taal en rekenen. Het scorerapport geeft per domein en per deeltoets aan wat het bijbehorende niveau van de leerling is. Ook is er een totaalscore voor de domeinen taal en 
rekenen (Taal totaal en Rekenen totaal). De score wordt weergegeven met een schaal van 100 tot 300. 
Het domein taal bestaat uit vijf deeltoetsen: leesvaardigheid, taalverzorging, woordenschat, begrippenlijst en luistervaardigheid. Het domein rekenen bestaat uit vier deeltoetsen: getallen, verhoudin-
gen, meten & meetkunde en verbanden. 
Als het advies van Route-8  hoger uitvalt dan het schooladvies, nemen we het schooladvies in heroverweging. 
 
In de onderstaande tabel ziet u de uitslagen van de Route-8 eindtoets van de afgelopen drie schooljaren.  
 

 
 
 
Concluderend 
 
In 2018 is de totaalscore van de groep: 214,8 
 
De score van Route-8 sluit aan bij de in januari gegeven adviezen voor het Voortgezet Onderwijs. Het landelijke gemiddelde ligt op 206. 
Dit betekent dat we 8,8 punten boven het gemiddelde scoren. Het vorige schooljaar scoorden we 3,8 punten boven het gemiddelde.  
 

 

 

    Jaar     Route-8 

2017/2018 214,8 

2016/2017 209,8 

2015/2016 194,6 
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Maart 
  
Voortgezet onderwijs 
 
In de loop van het achtste leerjaar komt er een grote informatiestroom op gang vanuit het voortgezet onderwijs (VO) naar het basisonderwijs.  
Wij geven alle informatie van alle vormen van voortgezet onderwijs aan de leerlingen en ouders door. De ouders krijgen de VO gids die ondersteuning kan bieden bij het maken van een schoolkeuze.  
Met de leerlingen uit groep 8 worden indien mogelijk diverse excursies naar scholen voor voortgezet onderwijs gemaakt. Dit is afhankelijk van de uitnodigingen die onze school van het VO ontvangt. 
  
Open dagen VO 
 
Bijna alle scholen kunt u op bepaalde dagen bezoeken. In het Eindhovens Dagblad en de regionale weekbladen staan in januari en februari (in november voor het Voortgezet Onderwijs in Veldhoven) 
advertenties over Open Dagen. Verder krijgen de ouders van groep 8 in de loop van het schooljaar de VO gids. 
De gids biedt ouders en leerlingen van groep 8 de gelegenheid om kennis te nemen van de verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio. Tevens staan de proeflessen en open dagen  
hierin vermeld. 
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A P R I L  2 0 1 9   
Niet vergeten!!! 

 

22 apr. t/m 03 mei  

 Meivakantie 

 

22 2e paasdag 

27 Koningsdag 



April 
  
Schoolreisje 
 
Voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 6 is er jaarlijks in de maanden juni of juli een schoolreis. Voor het schoolreisje wordt 18 euro pp. gevraagd voor de groepen 1 t/m 6. Het schoolreisgeld kunt u 
betalen, door in de maand april € 18,- over te maken op rekeningnummer:  NL77 RABO 0144 7486 65 t.n.v. Oudervereniging SALTO school De Bergen, met daarbij de naam van uw 
kind en de groep waarin hij/zij zit.  
Onkosten voor het schoolreisje staan los van de ouderbijdrage. Kinderen die korter dan een maand in groep 1 zitten, gaan nog niet mee op schoolreis. De maatregel om kinderen die minder dan een 
maand op school zitten nog niet mee te nemen op schoolreis, is juist in het belang van de kinderen ingesteld. Ervaringen uit het verleden leren, dat kinderen vaak nog te weinig sociale contacten hebben 
met andere kinderen uit de groep.  
  
Kamp groep 7 en 8 
 
Jaarlijks wordt in de maanden mei of juni voor de leerlingen van groep 7 en 8 een schoolkamp georganiseerd. Gedurende deze dagen wordt er een thema uitgewerkt. Binnen alle activiteiten van het 
schoolkamp komt dit thema als rode draad terug. De ouders krijgen tijdig informatie over de locatie e.d.  
De kosten voor het schoolkamp zijn € 65,-pp. Het schoolkampgeld kunt u betalen, door € 65,- over te maken op rekeningnummer:   
NL77 RABO 0144 7486 65 t.n.v. Oudervereniging SALTO school De Bergen, met daarbij de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit.  
Onkosten voor het schoolkamp staan los van de ouderbijdrage. 
  
Sportdag 
 
Ieder schooljaar nemen alle kinderen deel aan een sportdag. Daarnaast zijn er door het schooljaar heen sportactiviteiten waar de kinderen bij voldoende aanmelding aan mee kunnen doen.  
Zoals schaatsen en de marathon.  
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M E I  2 0 1 9  
Niet vergeten!!! 

22 apr. t/m 03 mei  

 Meivakantie 

 

12 Moederdag 

30 Hemelvaart 

31 Vrije dag 



Mei 
  
OJA 
 
U krijgt eenmaal per maand een digitaal mededelingenblad, het OJA nieuws. Daarin staan belangrijke gebeurtenissen, data of vragen vanuit school vermeld. 
Als er iets verandert in uw persoonlijke gegevens, dan kunt u dit aan onze administratie doorgeven door een email te sturen met de nieuwe gegevens en naam van uw kind(eren)  
naar: l.vandenbroek@bs-bergen.nl 
 
Foto’s en Video’s 
 
Bij aanmelding van uw kind hebt u op het aanmeldformulier aangegeven of u toestemming geeft voor het door de school maken en/of verspreiden van foto’s of video’s. Het gaat daarbij om gelegenhe-
den, zoals de schoolfotograaf of schoolactiviteiten en het plaatsen van foto’s en/of video’s op de website van de school, de nieuwsbrief, schoolgids en/of andere sociale media.  
 
U kunt uw keuze op elk moment wijzigen door aan de directeur van de school door te geven wat u wilt wijzigen en waarom u dit wilt. Indien de school foto’s of video’s van uw kind heeft geplaatst waar 
u het niet mee eens bent, meldt u dit ook bij de directeur.  
 
Sommige ouders/verzorgers geven geen toestemming voor het maken of verspreiden van foto’s of video’s waarop hun kind te zien is. Daarom vragen we u geen foto’s of filmpjes te maken van schoolse 
activiteiten van andere kinderen. 
 
Als de school foto’s en video’s laat maken voor andere doelen, zullen we u daarover apart informeren en zo nodig om toestemming vragen. Meer informatie over hoe wij omgaan met foto’s en video’s 
kunt u lezen in het SALTO-protocol “Foto’s en Video’s” dat op de website van SALTO te vinden is (https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen). 
 
Vieringen 
 
Op bepaalde vrijdagmiddagen, is er op school vanaf 14.00u een viering waarbij leerlingen uit verschillende groepen een optreden verzorgen. In een viering is o.a. toneel, dans en zang verwerkt. Ook 
zullen er tentoonstellingen zijn n.a.v. de thema’s van het International Primary Curriculum (IPC). De exacte data van de vieringen en tentoonstellingen geven wij tijdig door via ons nieuwsbulletin de 
Oja. We laten u dan ook weten of de viering alleen voor de leerlingen is of ook voor ouder(s)/verzorger(s).  
Het is belangrijk dat u bij een viering op tijd in de aula aanwezig bent. Dit om te voorkomen dat de opgevoerde stukjes worden verstoord. Om 14.00u sluiten de deuren van de school en kunt u niet meer 
binnen om de viering te volgen. Om ongeveer 14.30u is de viering afgelopen en verzoeken wij de ouders om buiten te wachten. 
 
Musical groep 8 
 
Aan het einde van het schooljaar neemt groep 8 gepast afscheid van onze school. Dit doen zij d.m.v. een musical. De musical wordt twee keer opgevoerd. Eén keer voor alle kinderen van de school en 
één keer voor ouders/verzorgers en familieleden van groep 8. 
 

mailto:l.vandenbroek@bs-bergen.nl
https://www.salto-eindhoven.nl/nl/ouders/regelingen
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Niet vergeten!!!  

03 t/m 10  

 Kinderen hebben een 
 extra vrije week 

 

05 Suikerfeest 
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16 Vaderdag 

21 schoolreisjes 

28 Zomerfeest!!! 



Juni 
  
 Jeugdgezondheidszorg 
 
Onze school werkt samen met de GGD Brabant-Zuidoost, team Jeugdgezondheidszorg. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en een preventiemedewerker.  
Tijdens de basisschoolperiode komen u en uw kind in groep 2 en in groep 7 in contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het team Jeugdgezondheidszorg besteedt aan-
dacht aan de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Afhankelijk van de leeftijd en ontwikkelingsfase ligt de nadruk steeds op andere gezondheidsaspecten, zoals groei, motoriek, 
leefstijl, spraak en taal, maar ook schoolverzuim en gedrag.  
Bij een onderzoek door team JGZ worden de resultaten altijd na afloop met u en/of uw kind besproken, zo nodig aangevuld met advies. De ouders zijn bij een onderzoek aanwezig.  
  
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het de laatste twee inentingen tegen DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen en rodehond). U krijgt hiervoor een uitnodiging van de GGD. 
12-Jarige meisjes krijgen een oproep voor de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV). Meer info op www.bmr-dtpprik.nl , www.hpvptik.nl  of www.rijksvaccinatieptogramma.nl . 
 
De GGD ondersteunt de school bij het realiseren van een veilig, gezond en hygiënisch schoolklimaat, zoals het voorkomen en bestrijden van hoofdluis, uitvoeren van projecten over een gezonde leefstijl 
of het meten van en adviseren over een gezond binnenmilieu.  
Vragen, informatie en contact, stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl 
Vermeld altijd de voor-en achternaam en geboortedatum van uw kind. 
Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag: 08.30u tot 17.00u. 
 
GGD Brabant-Zuidoost   Vestging Eindhoven 
Postbus 810    Clausplein 10 
5700 AV Helmond    5611 XP Eindhoven 
 
  
Hoofdluis 
 
Bij ons op school zijn er ouders die de kinderen na elke vakantieperiode controleren op hoofdluis. Wordt er bij uw kind hoofdluis geconstateerd, dan krijgt u een telefoontje van school. Er wordt van u 
verwacht, dat u uw kind behandelt met speciale shampoo. Daarnaast moet er goed gekamd worden, zodat de neetjes (luizen eitjes) van de hoofdhuid worden gehaald. Indien u thuis hoofdluis consta-
teert, geef dit dan z.s.m. door aan de leerkracht, zodat er een extra controle kan worden verricht. 

http://www.bmr-dtpprik.nl
http://www.hpvptik.nl
http://www.rijksvaccinatieptogramma.nl
mailto:mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
mailto:mijnkindendeggd@ggdbzo.nl
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Start schooljaar 19-20 
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Deze informatiekalender is een onderdeel van de schoolgids van onze school. 
De schoolgids kunt u vanaf 1 september 2018 downloaden van onze site www.bs-bergen.nl. 
Als u geïnteresseerd bent in een papieren exemplaar, dan kunt u dat ophalen bij onze conciërge. In de schoolgids kunt u meer lezen over de organisatie van de school, de leerstof en de begeleiding van 
de kinderen. De kalender geeft u praktische informatie over de vakanties, schooltijden, gymlessen e.d. Als u suggesties heeft voor verbetering of aanvulling van/op de schoolgids of kalender, dan kunt 
u contact opnemen met een van de directieleden. 
  
  
Inhoudsopgave per maand: 
  
September  Contacten met het team, Medezeggenschapsraad (MR), Oudervereniging (OV) 
Oktober   Schooltijden, ziekmelden 
November  Spilcentrum 
December  Vakantierooster, vrije dagen 
Januari   Gymmen, schoolafspraken  
Februari  Rapporten, toetsen/ leerlingvolgsysteem, NSCCT, Eindtoets 
Maart   Voortgezet onderwijs 
April  Schoolkamp groepen 7 en 8, musical groep 8, 
  schoolreis groepen 1 t/m 6 
Mei  OJA, Foto’s en Video’s, Vieringen 
Juni   Jeugdgezondheidszorg 
Juli   Inhoudsopgave   
  
  
  
SALTO-school De Bergen 
Schouwbroekseweg 7 
5616 NV Eindhoven 
Tel. 040-2528883 
info@bs-bergen.nl 

http://www.bs-bergen.nl
mailto:info@bs-bergen.nl

