Berkenblad nr.3 4 oktober 2016

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het 3e 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:
Amy Osesek
Femke Markus

5 oktober
12 oktober

voorschool
voorschool

Nog steeds kunt u bij Jumbo sparen voor onze school en wel tot 26 oktober! Bij
elke besteding van € 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u
toekennen aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan
onze school te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra
leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website
www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken en zien wat
onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze
school toekennen. Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op
school. Bij de ingang staat een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter
kunnen laten.
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school!

Kinderboekenweek 2016 “Voor altijd jong”
Tijdens de Kinderboekenweek 2016 staan opa’s en oma’s centraal onder het
motto Voor altijd jong. De 62ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats
van 5 t/m 16 oktober 2016. De 87-jarige Dolf Verroen schrijft het
Kinderboekenweekgeschenk 2016. Prentenboek van de Kinderboekenweek wordt
gemaakt door Floor Rieder.
Met het nummer “Voor altijd jong”
wordt de Kinderboekenweek op
woensdag 5 oktober om 9.00 uur
gezamenlijk geopend in de aula.
Ook worden de aangeschafte
boeken kort gepresenteerd. Hierbij
worden geen ouder(s) /
verzorger(s), grootouder(s),
belangstellenden uitgenodigd.
Op dinsdag 11 oktober om 13.45
uur wordt de jaarlijkse
voorleeswedstrijd gehouden. De
kampioenen van groep 5 t/m 8 nemen het dan in de aula tegen elkaar op. Een
aantal ouder(s) of opa’s en oma’s (heeft de voorkeur gezien het thema) zal de
jurering op zich nemen. Ouder(s) / verzorger(s), grootouder(s), belangstellenden
zijn hierbij van harte welkom. In de klas worden de selectieronden gehouden.
Donderdag 13 oktober wordt de Kinderboekenweek op school afgesloten met een
Berkenhofshow, die in het teken staat van de Kinderboekenweek. Ouder(s) /
verzorger(s), grootouder(s), belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.
Wij wensen jullie allemaal heel veel (voor)leesplezier toe in deze
Kinderboekenweek!
Wat
Voorleeskampioenschappen
groep 5 t/m 8
Berkenhofshow “Voor altijd
jong”

Wanneer
11-10-2016
– 14.20
13-10-2016
uur – 15-30

13.45 uur
14.30

Waar
Aula Berkenhof
Aula Berkenhof

Uitkomst van de loting: De Berkenhof is weer
ingeloot!
Onze school is één van 1.900 scholen die ook dit schooljaar
weer mag deelnemen aan EU-Schoolfruit.
Selectie van de 1.900 scholen vond plaats op basis van loting

Wat is nu de planning?









Uiterlijk 14 oktober ontvangen we de nieuwe schoolfruitovereenkomst
met daarop de naam van de toegewezen leverancier.
Uiterlijk 4 november dienen wij de schoolfruitovereenkomst, met
handtekening en stempel van de school, in te scannen en digitaal op
te sturen naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
In de week van 7 november starten de leveringen.
De leveringen lopen t/m week 15 (week van 10 april 2017)
In de week van 31 oktober ontvangen we het startpakket van het
Steunpunt EU-Schoolfruit en informatie over de leverdag van de
leverancier.
Alle groepen, inclusief voorschool krijgen op dinsdag,
woensdag en donderdag schoolfruit!

Jaarvergadering oudervereniging
Ouderbijdrage
Tijdens de openbare jaarvergadering van de oudervereniging op 26 september jl.
waarbij naast de oudervereniging en directie helaas maar één ouder aanwezig
was (bedankt Piet Both, vader van Thomas!) ,is uitgebreid stil gestaan bij wat er
afgelopen schooljaar mogelijk is gemaakt met alle ouderbijdragen. Tijdens deze
ledenvergadering is besloten de jaarlijkse ouderbijdrage dit jaar te verhogen met
1 euro. Het bedrag is vastgesteld op 40,- euro per kind in groep 1 tot en met
groep 7. Ook de ouderbijdrage voor kinderen in groep 8 wordt met 1 euro
verhoogd en wordt 90 euro. (Dit is een hoger bedrag i.v.m. het schoolkamp).
Met de ouderbijdrage is de school in staat een aantal activiteiten door het hele
jaar heen te bekostigen, zoals alle vieringen (Sint, Kerst, Pasen), de sportdag, de
schoolreis en de feestelijke afsluiting van het schooljaar op de laatste schooldag.
Wilt u alsnog het jaarverslag en de begroting inzien? Op de kast voor het
kamertje van juf Nelly, ligt het ter inzage.
Na de herfstvakantie krijgt uw kind een brief mee met meer informatie over en
een machtigingsformulier voor de ouderbijdrage. We hopen deze zo spoedig
mogelijk van u terug te mogen ontvangen!
School weer luizenvrij!
In de eerste week na de vakantie zijn alle kinderen gecontroleerd
door onze kriebelmoeders. En we hebben geen één luis
gevonden! Heel fijn. De luizenzakken werken heel goed
preventief. Ze zijn wel duurder geworden, dus mocht de
luizenzak van uw kind kapot zijn, dan kunt u op school een
nieuwe kopen. U betaalt daarvoor 3,- Bij inschrijving van uw
kind, krijgt u de wel eerste luizenzak cadeau.

Extra hulp
Naast juf Anielka en juf Monique geeft ook meneer Kees (van Bakel) kinderen
met een ondersteuningsarrangement extra begeleiding. Omdat meneer Kees op
maandag t/m donderdag vanuit Delta-onderwijs bij ons op school mag zijn,
begeleidt hij ook kinderen vanaf groep 3 t/m 8. Bijv. woorden flitsen op de
computer, extra ondersteuning bij spelling etc.

Aanmelden voorschool: Wachtlijst!!!
Afgelopen week hebben we wéér 2 peuters ingeschreven. De
voorschool zit nu echt vol. Na de herfstvakantie stromen er
vanuit de voorschool 2 kinderen door naar groep 1/2.
Heeft u een kind van bijna 2 1/2 jaar, dan kunt u nu al vrijblijvend
een afspraak maken met juf Carla/juf Tine om een kijkje te nemen
bij de voorschool. Bij juf Nelly kunt u uw kind officieel inschrijven.
Voor de basisschool hebben we sinds september al 3 nieuwe leerlingen in kunnen
schrijven.

Berkenhofshow
Zoals u al heeft gelezen in het stukje van de Kinderboekenweek gaat op
donderdagmiddag 13 oktober de 1e Berkenhofshow weer van start. Deze
zal in het teken staan van de Kinderboekenweek. U bent weer van harte
welkom in onze aula vanaf 14.30 tot 15.30u.

Groepsbesprekingen
De komende 2 weken staan de groepsbesprekingen
gepland van groep 1 t/m 8. Alle kinderen worden
besproken met de groepsleerkracht. Juf Klaartje leidt
deze besprekingen.
Het eerste ondersteuningsteam staat gepland op
dinsdag 18 oktober. Hierbij zijn externen aanwezig
(orthopedagoog Delta, contactpersoon SBO De
Wissel) en het peuterondersteuningsteam is op dinsdag 15 november. Hierbij is
de contactpersoon vanThebe aanwezig.

Groene voetstappenactie groot succes

Resultaten groepen tegen elkaar:

Op dinsdag startte de actie groenevoetstappen. Met als doel dat u en uw kind
zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school toe zouden komen. Zoals u
kunt zien heeft de kleur groen in alle groepen de overhand, dus dit is goed
gelukt. Hopelijk blijft u dit ook doen met uw kind en komt u zoveel mogelijk
lopend of met de fiets naar school. En als u een keer met de auto naar school
moet komen, kunt u deze in de daarvoor bestemde parkeervakken zetten.

School tegen gemeente:
Zoals u kunt zien is
de school duidelijk
een stuk groener dan
de alle andere scholen
bij elkaar. We gaan zo
door!
De verkeerscommissie

Studiemiddag 7 oktober groep 1 t/m 8
Zoals op de informatiekalender staat vermeld, heeft het
team een studiemiddag op vrijdag 7 oktober a.s. De
kinderen van groep 1 t/m 8 zijn dan vrij. Let op: Het is
een MIDDAG, geen hele dag.

Het Berkenblad nr. 4 kunt op dinsdag 18 oktober verwachten.

