Berkenblad nr.5 8 november 2016

Beste ouders/verzorgers,

Voor u ligt het 5e Berkenblad van het schooljaar 2016-2017!
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website:
www.kbsdeberkenhof.nl

De volgende jarigen worden van harte gefeliciteerd
door alle kinderen, juffen en meneren van de
Berkenhof:
Ivano Zanoni
9 november
groep 5
Marciano Zanoni
9 november
groep 5
Irfaan Kalakhan
9 november
groep 6
Diyar Bozkan
Justin Giel
Esmée van Rooij
Marouan Saidi
Mellisa Sert
Yordi Dijkstra

12
13
16
17
20
21

november
november
november
november
november
november

groep
groep
groep
groep
groep
groep

8
8
3
8
6
4

Fotogeld
Op dit moment hebben we van een aantal leerlingen het fotogeld nog
steeds niet binnen. U heeft van de fotograaf ruimschoots de tijd gekregen
om te betalen. KIEK studio is heel coulant, maar er zijn grenzen natuurlijk.
De groepsleerkracht stuurt u nog een herinneringsmail. Graag uiterlijk
vrijdag 11 november het fotogeld afgeven bij de groepsleerkracht.
Start schoolfruit
Vandaag is de eerste levering van het schoolfruit
gestart. Omdat deze keer het fruit pas op het einde
van de dinsdagmorgen geleverd wordt, verschuiven we
de fruitdagen naar woensdag, donderdag en vrijdag.

Verkeer
Vorige week donderdagochtend 3 november zijn de fietsen van de kinderen
vanaf groep 4 t/m 8 gecontroleerd door de vrijwilligers van VVN uit Oosterhout.
Thema’s studiemiddagen
De komende studiemiddag gaat over
ZIEN, een nieuw leerlingvolgsysteem
voor sociaal-emotionele ontwikkeling.
Om goed te kunnen werken met dit
systeem volgt het team een training
van 2 studiemiddagen (2e in april), en
wordt er tijdens deze cursusmiddagen
ook praktisch gewerkt.

Werkgroep kriebelmoeders
Woensdag 2 november heeft de werkgroep kriebelen een
controle gehouden in alle groepen, zoals gebruikelijk na een
vakantie. We zijn helemaal luizenvrij! De werkgroep wil graag
uitbreiding, dus als u zich wilt aanmelden, mag u dit
doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

Informatie avonden voortgezet onderwijs
Zoals u op de informatiekalender kunt lezen, zijn de
voorlichtingsavonden van de scholen voor
voortgezet onderwijs vorige week al gestart. Ook de
komende weken vinden er nog info avonden plaats
op het Dongemond College in Made, het
Hanzecollege en het Oelbert gymnasium. Van harte
aanbevolen voor ouders van groep 8.

Reminder 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.
Weet u het nog?
In elke groep waar gewerkt wordt met kinderen, gaat soms wel eens wat mis
tussen kinderen onderling bij de gymles of het buitenspelen. De groepsleerkracht
is dan degene die verantwoordelijk
is om dit goed af te handelen. Om
misverstanden te voorkomen is het
belangrijk dat u als ouder contact
opneemt met de leerkracht van uw
kind als niet duidelijk is wat er
precies is gebeurd.

Voorschoolnieuws:
Beetje vooruitkijken naar 5
december
Op maandagochtend 5 december
a.s. komt de Sint en de Pieten een
bezoek brengen aan onze school. Alle
peuters, ook van de andere dagdelen
van de voorschool zijn deze ochtend
van 8.45u tot 11.30u van harte
welkom.
Maandagmiddag is er dan geen
voorschool.
We gaan er een gezellige ochtend van
maken met alle kinderen.
Juf Carla, juf Tine en juf Joyce

Opbrengst actie Jumbo: Dank u wel!
We hebben dankzij u in totaal 1500 punten
bij elkaar gespaard! Binnenkort mogen we de
cheque ophalen. We houden u op de hoogte.

Schoolkosten te hoog? Doe de inkomenscheck!
Kijk op www.berekenuwrecht.nl of u met uw inkomen in aanmerking komt voor
een tegemoetkoming in de kosten voor schoolgaande kinderen. Er zijn
vergoedingen voor:

-

-

Indirecte schoolkosten
voor bijvoorbeeld
woordenboeken,
rekenmachine,
werkkleding of
gereedschap;
De overstap van basisonderwijs naar middelbare school;
Sport en spel buiten schooltijd via www.na-school.nl;
Bijvoorbeeld lidmaatschapsgeld, computer of fiets via Stichting Leergeld.

De tegemoetkoming is een vorm van bijzondere bijstand. Om in aanmerking te
komen voor de tegemoetkoming, moet u voldoen aan de voorwaarden van
bijzondere bijstand. Als uw inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm,
komt u in aanmerking voor de vergoeding. Als uw inkomen hoger is, kan het zijn
dat u toch in aanmerking komt voor een gedeeltelijke vergoeding. Maak dan een
afspraak met de gemeente.
110% van de
bijstandsnorm,

Vermogensgrens

inclusief
vakantietoeslag
Echtpaar

€ 1.535,52

€ 11.840,-

Alleenstaande

€ 1.074,87

€ 11.840,-

ouder
Op www.oosterhout.nl, zoekwoord schoolkosten, is alle informatie beschikbaar.
Er zijn ook regelingen op het gebied van inkomen, wonen en zorg. Op
www.berekenuwrecht.nl ziet u gelijk of u hiervoor in aanmerking komt.
Ouderverhalen bij het kampvuur
Als ouder komt er veel op je af. Je wilt je kind een fijne
jeugd geven. Je wilt een goede ouder zijn. Tegelijk heb je
ook werk, het huishouden, een partner, vrienden of een
hobby en is het soms moeilijk om alle ballen hoog te
houden. Wat doe jij als er een kink in de kabel komt? Wat
kun je zelf en waar heb je andere bij nodig? In Oosterhout
ondersteunt de gemeente ouders graag bij de opvoeding.
Door goede voorzieningen en de juiste hulp wanneer dat
nodig is. We horen graag jouw ouderverhalen om kinderen en jongeren in
Oosterhout een goede start te kunnen geven.
Je bent van harte welkom bij Ouderverhalen bij het Kampvuur op donderdag 24
november van 19.30-22.00 uur. We zitten er die avond bij BOCK (voormalig
zwembad De Blikken) warmpjes bij met warme dranken, kampvuur en goede
verhalen. Meld je uiterlijk 20 november aan via m.eikenaar@oosterhout.nl

Het Berkenblad nr. 6 kunt u op dinsdag 22 november verwachten.

