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Geachte ouders,
De gruwelijke gebeurtenissen in Parijs 
hebben ook de bSG geraakt. Opeens 
komt de actualiteit heel dichtbij. Voor 
docenten reden om het initiatief te ne-
men voor een gesprek met de leerlingen 
of juist niet: ons leven gaat immers 
ook door en het te voeren gesprek is 

niet eenvoudig. Voor de derdejaarsleerlingen stond er een excursie 
gepland naar amsterdam, waar onder andere het Joods Historisch 
museum bezocht zou worden. De ongerustheid bij ouders en 
leerlingen was echter groot; zo groot dat we uiteindelijk besloten 
hebben de excursie aan te passen en het museum en de Joodse 
monumenten niet te bezoeken. in plaats daarvan hebben we het 
inhoudelijk deel van dit programma op school uitgevoerd. Zo beïn-
vloeden de actualiteiten het schoolse leven op de bSG. 

en verder gaan we door zoals u van ons gewend bent. Voor ons 
ligt nog een half jaar. een periode waarin nog hard gewerkt moet 
worden aan overgang en examens. Ook een periode waarin tal van 
leuke dingen op het programma staan, zoals het muziektheater en 
de Tentoonstellingsdag. Misschien voor u aanleiding om langs te 
komen op de bSG. u bent van harte welkom!

Elly Kamminga, rector

Voorwoord

Agenda
fEBrUAri/MAArT

 Wo 28 jan  Proeflessen groep 8
 Vrij 30 jan inleveren sectorwerkstuk  
  4 mavo/vmbo-tl
 Ma 2 feb Start inschrijven 
  10-minutengesprekken
 Ma 2 t/m do 5 feb 40-minutenrooster 
 Vrij 6 feb Open Dag, 15.30-20.30 uur
 Di 9 feb 12.00 uur sluiting inschrijving  
  10-minutengesprekken
 Di 17 feb 10-minutengesprekken ’s middags
 Do 19 feb 10-minutengesprekken ’s avonds
 Wo 18 t/m vrij 20 feb Muziektheater
 Za 21 feb t/m zo 1 mrt Krokusvakantie
 Zo 8 maart Tentoonstellingsdag
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Cultuurraad BSG
De ‘cultuurraad’ van de bSG bestaat uit mevrouw balrak, meneer 
rol en meneer De Vries. Naast hen zijn nog drie collega’s betrok-
ken, maar zij hebben een vaste taak. Mevrouw raayman bereidt de 
Tentoonstellingsdag voor, mevrouw Mulder en mevrouw Mayers 
verzorgen galerie Paarlberg (de wisselende tentoonstelling).
De bezigheden van de cultuurraad zijn heel divers. De cultuurkaart 
moet bijvoorbeeld worden aangevraagd, geactiveerd en verdeeld. 
Daarnaast worden er voor verschillende groepen in de activiteiten-
weken voorstellingen georganiseerd. Dat varieert van schoolvoor-
stellingen voor de onderbouw tot bijvoorbeeld een uitje met de 
derde klassen naar ‘Soldaat van Oranje’. Vorige week was er een 
schoolconcert voor de brugklassen over percussie-instrumenten. en 
de tweede klassen kregen een slagwerkworkshop.
Verder organiseren we een ‘rondje cultuur’, waarbij de leerlingen 
culturele activiteiten hebben in verschillende instellingen in bergen.
De cultuurraad is ook nauw betrokken bij de Kunst10daagse, kunst-
uitleen en museum Kranenburgh en organiseert ook mét leerlingen 
activiteiten, zoals de muurschilderingen rond de school. Kortom: een 
hele waslijst aan activiteiten!

Peter de Vries, cultuurcoördinator



BSG BERICHTEN INFORMATIEBULLETIN VOOR OUDERS  februari/MaarT 2015 PaG 2

BSG Muziektheater 
speelt Shakespeare
Het belooft dit jaar een verrassende Shake-
speare-avond te worden tijdens het jaarlijkse 
muziektheater van de bSG, met voor de 
pauze ‘feeksje temmen’ (Getemde feeks) 
en na de pauze ‘romeo en Julia’.  Twee klas-
siekers, twee theatergroepen, één decor, een 
live-orkest en een koor. een Shakespeare-
tweeluik in een modern jasje!

‘feeksje temmen’
Katharina heeft een bijnaam: de feeks. Ze 
maakt de stad Padua onveilig met haar 
scherpe tong. Geen man die haar wil of zijn 
handen durft te branden aan deze vurige 
vrouw. bianca, haar jongere zus, heeft wel 
aanbidders maar mag pas trouwen als de 
feeks getemd is.

‘romeo en Julia’ 
een onmogelijke liefde tussen Julia Capu-
let en romeo Montague verandert in een 
tragedie als ouders en vrienden zich niet 
kunnen neerleggen bij de gevoelens van 
deze twee jonge mensen. 

Speeldata:  
18, 19 en 20 februari 2015
Aanvang:  
19:30 uur
Prijs: € 5,- / € 3,- voor bSG-leerlingen  
in de voorverkoop
Locatie: aula van de bSG
Kaarten reserveren: 
mailen naar vries.p@berger-sg.nl

De bSG wil graag een veilige leer- en werk-
omgeving bieden waarin iedereen respectvol 
met elkaar omgaat. uit de verschillende 
tevredenheidsonderzoeken blijkt dat leer-
lingen, ouders en personeel de school als 
veilig ervaren. We scoren hier ruim boven 
het landelijke gemiddelde. een veilige school 
krijg je niet zomaar; dat is hard werken. 
Het vraagt van iedereen een basishouding 
van respect, de bereidheid elkaar vragen te 
stellen en elkaar direct aan te spreken. in de 
mentorlessen is hier aandacht voor. 

De middelbareschooltijd is de periode waarin 
een kind de eigen identiteit ontwikkelt en 
via de puberteit volwassen wordt. Het is 
belangrijk dat elk kind hierin zijn eigen 
pad kan kiezen. Daarom bieden we in de 
onderbouw een uitgebreide leerlijn over 
groepsdruk. We starten in de brugklas met 
een weerbaarheidstraining, ‘rots en water’. 
Ook is er aandacht voor pesten en sinds dit 
jaar ook voor digitaal pesten. in de tweede 
en derde klas leren leerlingen over omgaan 
met groepsdruk en het bewaken van je 
eigen grenzen, onder andere met betrekking 

Een veilig schoolklimaat

Woensdag 10 december heeft de burge-
meester van bergen, mevrouw Hafkamp, de 
bSG bezocht. Ze was te gast in een aantal 
lessen. Zo zag ze bijvoorbeeld een les schei-
kunde waar leerlingen van 4 mavo/vmbo-tl 
druk bezig waren met proefjes om aan 
te tonen dat ze met een zure stof te maken 
hadden. bij muziek lieten de leerlingen van 
1 atheneum horen wat ze datzelfde lesuur 
hadden geleerd; de burgemeester vond het 
heel knap. bij de beeldende vakken waren 
de brugklassen bezig met breien en werd 
het werk van de derde klas getoond, dat ge-
maakt was met takken en andere materialen.
 
Klas H1G had sinds hun bezoek aan kijkda-
gen van de veiling van de Kunst10daagse, 
gewerkt aan een ‘kunstvoorleesboek’. Naar 
aanleiding van een van de schilderijen heeft 
elke  leerling een tekening en een kort 
verhaal gemaakt. Drie verhalen werden 
voorgelezen en de burgemeester kreeg het 
kunstvoorleesboek aangeboden. Het was 
een gezellig en geslaagd bezoek. 

Bezoek  
burgemeester 

tot middelengebruik. Hiervoor werken we 
samen met brijder Verslavingszorg en bureau 
Halt. Ook een ouderavond maakt hier deel 
van uit en in de derde klas hebben we het 
programma ‘Check-it-in’, waar kinderen 
binnen hun eigen grenzen kunnen laten zien 
wie ze zijn.
Digitaal pesten is een relatief nieuw feno-
meen. als school hebben we hier meestal 
weinig zicht op. Het is dan ook belangrijk 
dat u als ouder zicht houdt op de digitale 
wereld van uw kind en hier het gesprek over 
aangaat. Waarover gaan de Whatsapp-be-
richten? Welke foto’s en filmpjes komen op 
het internet? Hoeveel tijd wordt er besteed 
aan digitale contacten? Mocht u constateren 
dat er grensoverschrijdende zaken voorval-
len, dan worden we graag door u geïnfor-
meerd. We merken namelijk dat er zich veel 
afspeelt in het voor ons onzichtbare digitale 
universum en we onderzoeken graag met 
u hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit ons 
veilige schoolklimaat niet aantast.

Elly Kamminga, rector
Jaco Mijnheer, afdelingsleider atheneum

Cambridge English
Vorige week kreeg mevrouw Van Grootveld, 
docente engels, het heugelijke nieuws dat alle 
bSG-leerlingen die vorige maand zijn opge-
gaan voor het Cambridge-examen, zijn ge-
slaagd. De leerlingen uit 5 atheneum behaal-
den het Certificate in advanced english (Cae), 
met een score ‘b’ en twee leerlingen haalden 
zelfs de hoogst mogelijke score ‘a’. De bSG 
feliciteert hen met dit prachtige resultaat!

mailto:vries.p@berger-sg.nl
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De berger Scholengemeenschap heeft  
€ 6726,96 opgehaald voor Serious request, 
de goededoelenactie die ieder jaar geor-
ganiseerd wordt door radiozender 3fM en 
het Nederlandse rode Kruis. Op donderdag 
18 december was er de gehele dag een 
voorleesmarathon op school, waarvoor 
leerlingen voorleestijd konden kopen. De 
marathon werd aan het eind van de dag af-
gesloten door kinderboekenschrijver Sjoerd 

Reünie
Ongeveer 800 oud-leerlingen hebben inmid-
dels via diverse kanalen aangegeven naar de 
reünie te willen komen, maar nog weinigen 
hebben zich daadwerkelijk aangemeld. aan-
melden kan door 5 euro over te maken naar 
NL 44 iNGb 0793464854 t.n.v. i.J.Polak en 
M. Meeter onder vermelding van achter-
naam, voornaam en examenjaar/jaar van 
uitschrijving. aanmelding is pas definitief 
nadat het bedrag is overgemaakt.
Doe het a.u.b. snel, want dat maakt de 
organisatie gemakkelijker. 
De reüniecommissie stelt het zeer op prijs 
als u via uw netwerken oud-leerlingen op 
wilt roepen om naar de reünie van 18 april 
te komen, informatie over de reünie kunt u 
vinden op deze pagina op de website.

De reüniecommissie

Serious Request
Kuyper, die iedereen wist te boeien met 
een voordracht uit zijn dit jaar verschenen 
boek ‘Hotel de Grote L’. Op het kerstgala 
gisterenavond werd het eindbedrag bekend 
gemaakt, ruim € 6700. De bSG is erg trots 
op alle leerlingen die dit samen voor elkaar 
hebben gekregen! 

Eddy van Kuppevelt & Marthe Scheffer, 
docenten Nederlands

Op zondag 15 februari komt de Schoorlse 
kunstenaar ron Moret een masterclass ge-
ven op de bSG. ron Moret is een bevlogen 
kunstenaar, bekend om zijn enorm grote 
beelden van metaal, die inmiddels al op 
diverse plekken in binnen- en buitenland te 
zien zijn. Tijdens deze masterclass leer je hoe 
je een groot object kunt maken van mis-
schien wel twee meter lang! De materialen 
waarmee gewerkt gaat worden zijn onder 
andere karton en tape. Duurzame materi-
alen die steeds vaker worden gebruikt bij 
beeldende kunst.
Leerlingen kunnen zich individueel aanmel-
den, maar het is ook leuk om je als twee- of 
drietal in te schrijven. er is een beperkt aan-
tal plekken beschikbaar. De gemaakte werk-
stukken zullen te zien zijn op de Tentoon-
stellingsdag op zondag 8 maart en staan/
hangen daarna nog een tijdje in school. 

Datum: zondag 15 februari 2015 
Tijd: 10.00-16.00 
Kosten: € 20,00 p.p incl. materialen, lunch, 
drinken, etc.

Masterclass van kunstenaar Ron Moret

Aanmelden kan vóór 6 februari  
bij mevrouw Maijers:
Stuur een e-mail naar: MAY@berger-sg.nl 

NK snowboarden 
voor scholen
Op zaterdag 24 januari heeft een snow-
boardteam van de bSG meegedaan aan 
de voorronde van het Nederlands scho-
lierenkampioenschap snowboarden. Deze 
wedstrijd vond plaats op de skibaan van 
il Primo in bergen. Na een spannende 
strijd is het bSG-team derde geworden en 
daarom mogen ze nu mee gaan doen met 
het Nederlands scholierenkampioenschap 
snowboarden. Dit vindt plaats op zaterdag 
11 april in Zoetermeer. De drie jongens en 
een meisje die dit gepresteerd hebben, zijn 
Thijs bakker, anne buissink en floortje Koster 
uit H3G en Tobias van den bosch uit H2f. 
floortje heeft individueel ook nog een prijs 
gewonnen, want ze was het snelste meisje. 
anne buissink miste op een haar na deze 
prijs. Hij werd knap tweede. Vol vertrouwen 
reizen wij af naar Zoetermeer en hopen daar 
ook een beker vandaan mee te nemen!

http://www.berger-sg.nl/cms/index.php/over-de-bsg/nieuws/851-bsg-reuenie
mailto:MAY@berger-sg.nl
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Donderdag 18 december opende Golfbaan 
Sluispolder haar deuren voor ons jaarlijkse 
Kerstgala. ruim 500 leerlingen waagden 
zich in de lange rij bij de entree. Na een 
kort welkom van de schoolleiding bleek het 
wachten niet voor niets. Twee geweldige 
dansvloeren, een prachtige bar, een wan-

Workshop  
Nederlands
Op woensdag 7 januari kwam Michael Krie-
ger een workshop geven aan de leerlingen 
van 4 mavo/vmbo-tl. Michael Krieger is een 
schrijver van korte verhalen. De leerlingen 
luisterden naar zijn uitleg en werden uitge-
daagd om zelf ook iets te schrijven. Deze 
schrijfopdracht is een verplichte fictieop-
dracht. De leerlingen moeten dan ook hun 
verhaal naar de schrijver mailen, zodat hij ze 
van opbouwend commentaar kan voorzien.

Judith Strijbis, docent Nederlands

Wiskunde 
Olympiade op BSG 
Dit schooljaar doen een aantal bSG-leer-
lingen mee aan de Nederlandse Wiskunde 
Olympiade. Het is voor het eerst dat de 
eerste ronde van deze jaarlijkse nationale 
wiskundewedstrijd wordt georganiseerd op 
de bSG. De wedstrijd is bedoeld voor havo/
vwo-leerlingen met belangstelling voor 
wiskunde en is ingedeeld in drie categorieën: 
onderbouw, vierde klas en vijfde klas.

Twaalf leerlingen uit klas 1 t/m 5 hebben 
zich aangemeld bij hun wiskundedocent en 
gaan de uitdaging van de eerste ronde aan. 
Met deels meerkeuzevragen en deels open 
vragen wordt hun creativiteit en wiskundig 
inzicht getest. Zij maken hiermee kans op 
een uitnodiging voor de tweede ronde, die 
in maart in amsterdam zal plaatsvinden. 
De 130 leerlingen die het beste hebben 
gepresteerd bij de tweede ronde, worden 
uitgenodigd voor de nationale finale op de 
Technische universiteit eindhoven.

We hopen dat de deelnemende leerlingen 
met plezier aan de opgaven van de eerste 
ronde werken en we wensen ze veel succes!

Voor de liefhebber een hersenkraker  
uit de Wiskunde Olympiade 2012:
frank heeft een la waarin allemaal losse sok-
ken zitten. er zitten 10 rode sokken in en de 
rest van de sokken is blauw. Hij gaat blind 
een aantal sokken uit de la pakken en wil 
daarna twee sokken van een bepaalde kleur 
hebben. Om zeker te zijn van minstens twee 
rode sokken moet hij twee keer zoveel sok-
ken pakken als om zeker te zijn van minstens 
twee blauwe sokken.

Hoeveel sokken zitten er in totaal in de la?
A) 14      B) 18      C) 26      D) 32      E) 40

Het antwoord is te vinden op de laatste 
pagina van deze nieuwsbrief (onderaan).

Jacqueline Caenen,  
docent wiskunde

delparade en een fotostudio zorgden voor 
feestelijke sferen.
Na een uurtje aftasten ging het los en stond 
iedereen te hossen en te springen. Deejays 
Meijer en bakker dirigeerden leerlingen (en 
docenten) naar ongekende hoogtes en de 
temperaturen op de dansvloer pasten bij de 
tropische cocktails die werden verkocht. Na 
drie uur plezier stonden de eerste ouders te 
wachten in de gure kou en begon de zoek-
tocht naar de jassen. Door goed samen te 
werken kon iedereen redelijk snel met zijn/
haar eigen jas naar de auto. Hierna heeft de 
bovenbouw nog het licht uitgedaan op de 
tweede dansvloer, voordat iedereen tevre-
den het feestterrein verliet.

Wij zijn Golfbaan Sluispolder veel dank ver-
schuldigd voor deze prachtige feestavond. 
alle leerlingen en docenten hopen nog vaak 
langs te mogen komen. Dus bent u nieuws-
gierig geworden? Haal eens een kop koffie 
of iets anders op deze gezellige locatie.

Erik Vogel, feestcommissie

Kerstgala 2014

Op zondag 8 maart van 11.00 tot 16.00 
uur bent u van harte welkom op onze 
jaarlijkse tentoonstellingsdag. een dag 
voor en door de leerlingen van de bSG 
die dan recent beeldend en muzikaal 
werk laten zien en horen. 
Gedurende de hele dag zijn er op- 
tredens in het muzieklokaal. Ook een 
bezoekje aan de modeshow is zeker de 
moeite waard. 

Deze show is om 11.30, 13.30 of 15.00 
uur te bekijken. 

Vrijdag 6 maart hebben de ouders/ver-
zorgers van de leerlingen die meedoen 
aan de modeshow de primeur, zij mogen  
deze wervelende show al op vrijdagavond 
aanschouwen.  

Bibian Raayman

Tentoonstellingsdag zondag 8 maart 2015
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Onze brugklassen hebben zich onlangs gewaagd in de keu-
ken van ’t Sluisje, restaurant van golfbaan Sluispolder. Van 
19 t/m 27 januari werd per dag één brugklas klaargestoomd 
voor een opdracht op gastronomisch gebied.

Onder leiding van het ervaren Sluispolderteam kregen 
de leerlingen gedurende een middag verschillende work-
shops. Zo maakten zij me nukaarten, mise en place, leerden 
zij bedienen en kregen ze een uitgebreide kookles. Het 

bereiden van de maaltijd was voor de meesten toch wel het 
spannendste facet. Samenwerken met echte koks in een 
professionele keuken zorgt voor een echte culinaire beleving. 
Maandag 19 januari was de eerste klas aan de beurt. Ou ders 
mochten vervolgens het resultaat van hun kroost keuren. De 
reacties waren louter positief: ‘We hebben genoten van een 
heel leuk etentje bij het Sluisje met de brugklas van onze 
dochter. Wijzelf en ook onze buren en de ouders waar mee ik 
aan tafel zat vonden het een ontzettend leuk initiatief!’

BSG Culinair

Antwoord hersenkraker: D) 32


