Berkenblad nr.4 18 oktober 2016

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het 4e 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:
Niek Peeters
24
Leticia van der Lee 25
Kaylyn-Fauve Mol 28
Ian Kramer
29
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Vanaf deze week worden er geen schoolpunten meer uitgegeven. Alle punten zijn
uit de dropboxen die in de Jumbowinkels stonden, gehaald. We zijn ze aan het
invoeren! We willen u nogmaals bedanken voor het meesparen. Wordt vervolgd!

Kinderboekenweek 2016 “Voor altijd jong”
Tijdens de Kinderboekenweek 2016 stonden opa’s en oma’s
centraal onder het motto Voor altijd jong.
Op dinsdag 11 oktober om 13.45 uur
werd de jaarlijkse voorleeswedstrijd
gehouden. De kampioenen van groep 5
t/m 8 namen het in de aula tegen
elkaar op. Het was een moeilijke taak van de jury
om een voorleeskampioen te kiezen. Esra, Simon,
Madelief en Rinke waren alle 4 heel goed op dreef
met hun voorleesverhaal. Uiteindelijk won Rinke!
Namens alle kinderen, juffen en meneren:
Gefeliciteerd Rinke! Je “appeltje” komt snel in de
boom!

Donderdag 13 oktober werd de
Kinderboekenweek op school
afgesloten met een Berkenhofshow,
gepresenteerd door meneer Dennis.
Iedere groep verzorgde een
optreden dat te maken had met de
Kinderboekenweek. Groep 7/8 sloot
af met het dansje Voor altijd jong.
Wat leuk was het dat er zoveel
oma’s en opa’s gehoor hebben
gegeven aan de oproep om voor te
lezen in de klas, spelletjes mee te begeleiden
tijdens deze Kinderboekenweek! De groepen1/2,
3/4 en 5/6 hebben veel visite gehad! Namens de
kinderen en leerkrachten hartelijk dank voor deze
betrokkenheid!
Op de website www.kbsdeberkenhof.nl staan nog veel meer leuke foto’s van de
kinderboekenweek!

Verkeer
Na de herfstvakantie houden we de fietscontrole. Vrijwilligers van
VVN Oosterhout komen dan de fietsen controleren van de kinderen
van groep 4 t/m 8. Wanneer dat precies gaat gebeuren, hoort u
nog van ons. In ieder geval heeft u nu even de tijd om ervoor te
zorgen dat de fiets van uw kind helemaal in orde is.

Belangrijk!
Het duurt nog even, maar wij hebben
al een begin gemaakt met de
voorbereidingen voor de feestelijke
decembermaand..
Wij willen graag rekening houden met
kinderen met een dieet of een allergie,
die niet alles mogen eten. Wij vinden
het erg belangrijk om daarvan op de
hoogte te zijn.
Wilt u het a.u.b. doorgeven aan de leerkracht, als uw zoon/dochter een dieet /
allergie heeft?

Foto’s en fotogeld
De foto’s zijn donderdag 13 oktober mee
naar huis gegaan. Met onze schoolfotograaf
van Kiekfotostudio hebben we afgesproken
dat uiterlijk vrijdag 21 oktober a.s.
(laatste dag voor de herfstvakantie)
het fotogeld van alle kinderen binnen is.
Wilt u daar rekening mee houden? Dank u
wel.
Thema’s studiemiddagen
De komende studiemiddagen gaan over identiteit en ZIEN, een nieuw
leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
Start schoolfruit
In de week van 7 november start de levering van het
schoolfruit. We wachten af op welke dag het fruit geleverd
wordt. Als we dat weten, geven we de fruitdagen door,
zodat u weet wanneer uw kind geen fruit mee naar school
hoeft te nemen.

Onderzoek GGD

Op dinsdag 15 november en dinsdag 22november zal
een doktersassistente van de GGD bij de leerlingen
geboren in 2005 en 2010 gezondheidsonderzoeken
afnemen. U ontvangt t.z.t. vanuit de GGD een
uitnodiging. De onderzoeken zullen plaatsvinden op

school in een daarvoor beschikbare ruimte. Na het onderzoek informeert de GGD
de ouders/verzorgers van het kind per brief over de resultaten.

Studiemiddagen groep 1 t/m 8
Zoals op de informatiekalender staat vermeld, heeft het team een
studiemiddag op dinsdag 18 oktober en 8 november 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. 5 kunt u op dinsdag 8 november verwachten.

