Berkenblad nr.2 20 september 2016

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het 2e Berkenblad van het schooljaar 2016-2017!
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl
Neemt u hier zeker ook een kijkje! Wij wensen u veel leesplezier toe!

De volgende jarigen worden van harte gefeliciteerd door alle
kinderen, juffen en meneren van de Berkenhof:
Marije van de Waal-van Dijk
Amy Osesek

groep 8
voorschool

25 september
5 oktober

Foto KIEK
Op woensdag 21 september komt de schoolfotograaf
langs bij ons op school. Herinneringsbriefjes worden niet
meer verstrekt door de fotograaf. Vandaar dat we het nog
een keer vermelden in het Berkenblad. Krijn start met de
broertjes-zusjes foto’s gelijk bij aanvang van de
school. De peuters van de voorschool zijn om 10.30 aan de beurt.

Informatie-avond succesvol
In de tweede week van dit schooljaar hebben wij een informatie avond
gehouden, waarbij vooraf een presentatie over Snappet, MR en OV. Daarna heeft
de leerkracht u verteld wat uw kind in het schooljaar gaat leren. Bepaalde
vakgebieden zijn daarbij uitgebreid aan bod gekomen.
De meeste ouders hebben gehoor gegeven aan de oproep voor deze avond! Daar

zijn wij blij mee, zo toont u uw betrokkenheid bij uw kind.
We zijn benieuwd wat u van de informatie avond vindt: laat het ons weten! Uw
opmerkingen/aanvullingen nemen wij mee voor het volgend jaar. U kunt uw
reactie doorgeven aan de leerkracht. Hartelijk dank!
O ja, vergeet u uw uitnodiging niet om een les Snappet bij te wonen in
de groep van uw kind? U kunt daarvoor een afspraak maken met de
groepsleerkracht!
Week Tegen Pesten
Het zal u vast niet ontgaan zijn, dat hier deze week extra
aandacht voor is. Zo ook bij ons, met name in de midden- en
bovenbouw.

Jaarvergadering oudervereniging
Maandag 26 september om 20.00 uur bent u van harte uitgenodigd om de
jaarvergadering van de oudervereniging bij te wonen. Op de agenda staan het
jaarverslag 2015-2016, de kascontrole, de begroting 2016-2017 en het
vaststellen van de ouderbijdrage.
Medezeggenschapsraad
Op donderdag 22 september komt de MR van onze school
voor de eerste keer dit schooljaar weer bij elkaar. Het betreft
een interne vergadering waarin we bekijken wat onze
speerpunten voor dit schooljaar worden, naast alle vaste
agendapunten die wettelijk bepaald zijn. De oudergeleding
van de MR zal regelmatiger de achterban gaan raadplegen,
net zoals de personeelsgeleding dat bij het team zal gaan doen. De ouders
worden in de MR vertegenwoordigd door Willy den Besten, moeder van Jochem
(groep 7) en Robin (groep 1/2) en Martin Mol, vader van Kaylyn-Fauve uit groep
7.
Het team wordt vertegenwoordigd door Wouter Boeren en Angela Hendrickx. Op
de website www.kbsdeberkenhof.nl heeft de MR haar eigen pagina en op school
kunt u de notulen van alle vergaderingen ophalen.
Met vragen of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht. Wij horen graag van u!
De oudervertelavond op 4 oktober en 6 oktober voor groep 1 t/m 8
Vorig schooljaar zijn we gestart met de oudervertelavonden. De reacties waren
positief.
Ook dit schooljaar krijgt U van de groepsleerkracht een persoonlijke uitnodiging
net zoals u gewend bent bij een oudergesprek. Ook krijgt u van te voren een
vragenlijst die u thuis invult en voordat het gesprek plaatsvindt, weer teruggeeft

aan de groepsleerkracht.
Wat is een oudervertelavond?
Ouders kennen hun kind vanaf de eerste dag. Ze zien hun kind opgroeien, weten
wat wel en niet werkt en hebben jarenlange ervaring met het ondersteunen en
begeleiden van hun kind. Hoe maak je nu als school nuttig gebruik van de kennis
die ouders hebben van hun kind?
Vaak vinden ouders dat ze “niets horen” van de school. De ouders denken dat de
leerkracht hen benadert en de leerkracht denkt dat de ouders komen informeren.
Om zulke misverstanden te voorkomen, is het goed om verwachtingen vanaf het
begin, over en weer, uit te spreken. Tijdens het oudervertelgesprek maakt de
leerkracht gebruik van de expertise van de ouders, in het belang van het kind.

Werkzaamheden schoolgebouw
De werkzaamheden zijn bijna afgerond.
Daarna volgt de belettering. Het volgende
project dat wordt aanbesteed door Marquart
Architecten zijn de toiletten.

Touchscreens
Het was de bedoeling dat ze in de zomervakantie geleverd
zouden worden, maar helaas…
Vorige week zijn in groep 3/4, 5/6 en 7/8 de nieuwe
touchscreen digiborden geleverd en aangesloten. We zijn er
heel blij mee, het beeldscherm is ook veel rustiger voor de ogen
van de kinderen!

Kinderboekenweek
Op woensdag 5 oktober start de
Kinderboekenweek met als thema:
Voor altijd jong. In een aparte
informatiebrief krijgt u hier snel meer
van te horen. Opa’s en oma’s, wilt u
alvast deze week vrij houden? Het zou
zomaar kunnen dat we een beroep op
u doen…

Rapportmappen op school
Veel kinderen hebben de rapportmap al meegenomen, maar we missen er
nog een aantal. Wilt u de rapportmappen die uw kind net voor de
zomervakantie mee naar huis heeft gekregen, weer meegeven aan uw
kind?

Groene Voetstappen verzamelen
Vanaf 27 t/m 3 oktober doen wij met alle groepen mee
aan het verkeersproject “Groene Voetstappen”. U krijgt
hier deze week een aparte informatiebrief over.

Fietsenstalling
Wanneer leerlingen ver van school wonen of wanneer het gebruik met de fiets
om andere redenen nodig is, mogen zij per fiets naar school komen. Leerlingen
uit de naaste omgeving van de school (minder dan 10 minuten lopen) laten hun
fiets thuis. Het aantal plaatsen in de fietsenstalling is te klein om iedereen vrij te
laten al of niet op de fiets te komen. Op deze manier kunnen de kinderen die
echt op hun fiets zijn aangewezen, deze veilig en droog stallen. We vermelden
nog maar eens dat in geval van beschadiging of verlies de school niet
aansprakelijk is.
Stagiaire
De komende periode zal Lotte van Gestel (de zus van juf Fleur) lessen beeldende
vorming geven in de groepen 1 t/m 8. Lotte zit op de kunstacademie en heeft
voor haar minor een praktische stageplek nodig. Zij zal de komende periode op
maandag- en vrijdagmiddag aanwezig zijn in de verschillende groepen.
OIB ON TOUR
Ga jij ook mee “ON TOUR”de komende
weken!
We hebben heel veel leuke eenmalige
activiteiten gepland waar jij aan mee kunt
doen.
COLLAGE PRENTENBOEK MAKEN
THEEK 5
Woensdag 21 september 14.00-15.00
Groep 3-8
Maak je eigen prentenboek/collage in de stijl van Bosch. Schuilt er een
creatieveling in jou? Meld je aan via berichtons@h19.nl met je naam, leeftijd en
telefoonnummer. Kosten 1,50 (contant betalen voor aanvang activiteit)
OIB ON TOUR INSTUIF VOOR ALLE GROEPEN
Gezellig met je vrienden sporten/spelen op een plek in je wijk. Er is genoeg te
doen na schooltijd. Opgeven is niet nodig; je kunt gratis meedoen en je bent

welkom op alle locaties.
15.30-17.00 BUITENLOCATIE GRATIS: Maandag 26 september Berkenhof
KLEUTERDANS H19 DANSSTUDIO GRATIS
Woensdag 28 september 13.00-13.50 groep 1
13.50-14.40 groep 2
14.40-15.30 groep 3
Als de dans-/beweegkriebels in je bloed zitten dan is kleuterdans echt iets voor
jou! Meld je aan via berichtons@h19.nl met je naam, leeftijd en telefoonnummer.
Vermeld duidelijk groep 1, 2 of 3. Deelname is gratis (vol=vol).
In de herfstvakantie kun je weer mee doen aan te gekke activiteiten met je
vriendjes/vriendinnetjes. We zijn nog druk bezig met het programma, maar als
je het leuk vindt om een keer te gaan tennissen, te struinen met GPS door het
bos of te varen op een boot dan moet je meedoen. Ook de Kidzfun instuif zal een
onderdeel van deze week worden. Binnenkort ontvang je meer informatie!
Voor de vierde keer is het Wereldkinderdag in het centrum van
Oosterhout.
Wat is Wereldkinderdag in Oosterhout?
Een spetterende, gratis, happening voor kinderen
van 4 tot 12 jaar, waar plaatselijke verengingen,
instellingen en organisaties voor kinderen zich op
een interactieve manier presenteren. Kinderen
kunnen meedoen met duiken, dansen, sporten en
muziek maken, maar kunnen ook kunst en cultuur
beleven en genieten van verschillende optredens.
Natuurlijk komen er ook serieuzere onderwerpen
aan bod, zoals de kindertelefoon, diëten en
geldzaken.
Waarom Wereldkinderdag in Oosterhout?
De doelstelling van Wereldkinderdag Oosterhout is
om kinderen op een ontspannende en leuke manier
kennis te laten maken met Oosterhoutse
verenigingen, instellingen en organisaties en om deze verenigingen, instellingen
en organisaties een platform te bieden om zich te presenteren.
Zet dus in je agenda en kom ook: Zondag 25 september 2016
Meer info? www.wereldkinderdagoosterhout.nl / info@wereldkinderdagoosterhout.nl

Studiemiddag 26 september groep 1 t/m 8
Zoals op de informatiekalender staat vermeld, heeft het team een
studiemiddag op 26 september a.s. De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn
dan vrij. De peuters komen gewoon naar de voorschool.

Het Berkenblad nr. 3 kunt op dinsdag 4 oktober verwachten.

