Berkenblad nr.6 22 november 2016

Beste ouders/verzorgers,

Voor u ligt het 6e 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:
Yassin Boudan
Gizem Dogan

1 december
8 december

groep 6
groep 8

Het hele Pietenhuis bakt op de Berkenhof
Heeft u al een kijkje genomen in onze gezellig versierde
school? Een aantal ouders hebben het podium omgetoverd tot een Pietenkeuken,
waar van alles gebakken wordt! Ouders, bedankt hiervoor, want wij kunnen dit
niet alleen! We zijn helemaal klaar voor de komst van Sinterklaas.
We hopen natuurlijk ook dat Piet binnenkort langs komt op school! Op onze
informatiekalender staat dat Sinterklaas op maandagochtend 5 december een
bezoek zal brengen aan onze school. Op die middag hebben we ook een
Berkenhofshow in het teken van Sinterklaas (14.30-15.30). U bent daarbij
van harte welkom. We zouden het heel leuk vinden als veel ouders, samen met
ons, Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomen op het schoolplein op
maandagochtend. De kinderen worden eerst naar de klas gebracht. U kunt dan
alvast op het schoolplein wachten (wij vragen u om dan niet te roken) Na het
inhalen gaan de kinderen met de leerkracht mee naar binnen en zien wij u graag
’s middags terug tijdens de Berkenhofshow.
Natuurlijk zijn de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 al druk bezig met surprises
en gedichten.
Heel veel plezier en succes hiermee!

De kinderen mogen ’s morgens gewoon fruit en drinken meebrengen. ’s Middags
worden ze getrakteerd op iets lekkers.
De sinterklaascommissie.

Sinterklaas in groep 1/2
Op dit moment wordt er hard gewerkt door de hulppietjes in groep 1-2. Er wordt
ingepakt, in het Sinterklaasboek geschreven, gebakken, gegymd, gezongen en
gedanst! De kinderen en stiekem ook de leerkrachten zijn flink aan het genieten
en behoorlijk in de ban van het Sinterklaasfeest. We hopen natuurlijk ook op een
Pietendiploma!

Op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl , staan al een heleboel foto’s van onze
hulppietjes!
Op de woensdagen en natuurlijk ook op 5 december mogen de kinderen verkleed
komen als pietje of als Sinterklaas. Op dinsdag 6 december, nadat de kinderen
lekker lang hebben uitgeslapen, mogen ze een cadeautje meenemen om te laten
zien en om mee te spelen. We willen u er op wijzen dat we heel voorzichtig met
het speelgoed zijn, maar dat het meenemen wel op eigen risico is.

De schoolbibliotheek

Op dit moment ziet onze schoolbibliotheek er uit zoals op bovenstaande foto’s .
Er zijn veel boeken bij gekomen maar er is daarnaast ook een heleboel
gesaneerd. Alle boeken bevatten een pictogram, zodat de kinderen weten wat
voor boek ze lezen. De AVI-boeken/ niveauleesboeken staan bij elkaar en
hebben een: “Ik kan lezen”, pictogram. Verder zijn de boeken per categorie
ingedeeld en niet op niveau. De gedachte hierbij is dat kinderen vooral een boek
moeten kiezen die ze interessant en leuk vinden. Het niveau is daarbij niet
bepalend. Kortom: Lezen moet vooral leuk zijn. Leesplezier staat voorop! Hoe
leuker lezen wordt, hoe meer je leest en dat is wat we willen!
We hebben met onze schoolbibliotheek zoals u leest al wat stappen gemaakt,
maar we willen meer.
Ons streven is om in het komende schooljaar de schoolbibliotheek flink uit te
breiden. De bibliotheek komt in het lokaal tussen groep 5/6 en groep 7/8.

Daarnaast willen we dat deze er uitnodigend en aantrekkelijk uitziet. Als
werkgroep, bestaande uit juffrouw Bea, juffrouw Carla en Juffrouw Wendy,
hebben wij binnenkort een afspraak met Ans van Hooijdonk van Theek5. Zij gaat
ons begeleiden en helpen met het opzetten van een uitleensysteem inclusief
pasjes en een scanapparaat. We willen hiermee een bibliotheek opzetten die
toegankelijk is voor de voorschool t/m groep 8 en ook de mogelijkheid heeft, om
boeken te lenen voor thuis en op school.
Dit kunnen we uiteraard niet alleen.
Ter zijner tijd zult u via het Berkenblad meer informatie krijgen over de
vorderingen van de schoolbibliotheek en de hulp die we daarbij kunnen
gebruiken. U kunt hierbij onder andere denken aan: biebouders, het stickeren
van boeken en dergelijke.
Wij willen de moeder van Angelina en de opa en oma van Sharella voor nu alvast
bedanken voor het helpen met het stickeren van de boeken. Het was een heel
karwei!

Schoolfruit
We hebben nu 2 weken achter de rug en we merken
dat een aantal kinderen het fruit graag eten, liefst nog
eentje extra, maar er zijn ook kinderen die het
afwijzen en het ook niet willen proberen. Dat is
jammer. Het is fijn als u als ouder uw kind stimuleert om het fruit dat
aangeboden wordt, te proberen, al is het maar een klein stukje. De fruitdagen
zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen geeft u uw kind geen fruit
mee.

Vervolg studiemiddag ZIEN
Naar aanleiding van de studiemiddag over
ZIEN, een nieuw leerlingvolgsysteem voor
sociaal-emotionele ontwikkeling, gaan de
groepsleerkrachten, zodra ZIEN is
geïmporteerd in ons administratiesysteem,
de vragenlijsten voor de leerlingen van hun
groep invullen.

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

Machtigingsformulieren ouderbijdrage
Denkt u er aan om de machtigingsformulieren voor de
ouderbijdrage uiterlijk voor de kerstvakantie in te vullen? U
kunt ze afgeven bij de groepsleerkracht van uw kind. Heeft u
hier nog vragen over, dan kunt u contact opnemen met Nelly
van Ginneken of Marie-Louise Hermans (penningmeester van
de oudervereniging).
Namens de oudervereniging hartelijk dank!

Opbrengst actie Jumbo: Dank u wel!
We hebben dankzij u in totaal 1500 punten bij
elkaar gespaard! Inmiddels hebben we een
mailtje ontvangen van Jumbo dat we een
bedrag van 376,31 ontvangen, waarvoor we
bij de aangesloten leveranciers materialen
kunnen aanschaffen, indien mogelijk voor het
schoolplein.
Update verbouwing
Zoals we u een tijdje geleden meldde, is er van alles mis gegaan met het dak.
Veel moet opnieuw gedaan worden en dit duurt nog enkele weken. Hopelijk kan
Marquart dan de eindoplevering uitvoeren, waarna onze naam weer op de
boeiboorden zal verschijnen: nieuw schoollogo en belettering!

In het volgende Berkenblad van 6 december geven wij alle informatie over de
kerstviering die dit jaar gehouden wordt op donderdagavond 22 december.
We zijn al goed verwend door Nicole en Ben-Willem Boels, die ondanks dat
Esther al op het VO zit, de Berkenhof een warm hart toedragen en ons hebben
gesponsord en wel met 2 dozen mooie buitenverlichting! Dank je wel! We zijn er
heel blij mee!

Het Berkenblad nr. 7 kunt u op dinsdag 6 december verwachten.

