Berkenblad nr.7 december 2016

Beste ouders/verzorgers,

Voor u ligt het 7e 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:
Gizem Dogan
Junior Chona

Sinterklaas op de Berkenhof

8 december
18 december

groep 8
groep 8

Helaas , de Sinterklaastijd
zit er alweer op! We
kijken terug op een
supergezellige tijd, een
mooi versierde school,
verrassende surprises en
cadeautjes. Piet kwam
onverwachts langs op
maandag 28 november en
alle kinderen mochten hun
schoen zetten.
En…op maandag 5
december was het
eindelijk zo ver!
Sinterklaas zou onze
school bezoeken. Vol
verwachting stonden de

kinderen op het schoolplein te wachten en…Sint was al wel heel vroeg
opgestaan! De peuters en kleuters kwamen nog aanlopen, of Piet kwam de
school voorbij gefietst met een BAKfiets met IN de bakfiets Sinterklaas!!! Piet
oefende nog wat met fietsen, even de Kevelaar helemaal door, maar toen fietste
Piet het schoolplein op. Sinterklaas stapte makkelijk de bakfiets uit (hij doet mee
met de Pietengym), en gaf aan weer blij te zijn dat hij weer op de Berkenhof
langs kon komen. Voordat hij de school binnenliep, schudde Sint nog vele kleine
peuter- en kleuterhandjes!
Sinterklaas vond het tafereel “Het hele Pietenhuis bakt”erg mooi!
De Sint bezocht alle groepen en de kinderen werden verwend met leuke
cadeautjes. In de bovenbouw was hard gewerkt aan surprises en gedichten.
’s Middags was er een drukbezochte Berkenhofshow helemaal in Sinterklaassfeer.
Tot slot nog namens Sint, de pieten, alle kinderen en het team heel veel dank
aan alle hulpouders die zich ook hebben ingezet voor dit feest, onder andere bij
het versieren van de school en bij de verdere verzorging tijdens de dag zelf:
Super bedankt allemaal!
Foto’s kunt u vinden op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl
Afwezigheid juf Angela
Vorige week woensdag heeft juf Angela een
knieoperatie ondergaan. Deze is goed gelukt en we
hopen dat juf Angela snel weer hersteld zal zijn!
Invallers aangesteld door het vervangingsbureau
nemen tot die tijd zo goed mogelijk groep 3/4 over.
Vanwege een beperkt aantal invallers zijn zij
genoodzaakt om meerdere vervangers in te plannen
voor een langere periode. We hebben hier geen
invloed op. We hopen dat u hier begrip voor heeft.

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.
Namens de oudervereniging hartelijk dank!

Informatiekalender
Op onze informatiekalender staat veel vermeld o.a. dat de kinderen vandaag,
vanwege Sinterklaas, om 10.30 op school werden verwacht. Helaas merkten we
vanochtend dat niet alle ouders de informatie op de schoolkalender lezen! Dat is

jammer. We hebben deze kalender natuurlijk niet voor niets gemaakt. Graag
aandacht hiervoor.

Peuteruurtje

Vier de Kerst met Jip!
Donderdag 22 december om half 11 staat er weer een
Peuteruurtje gepland. We gaan dan gezellig met Jip de Kerst
vieren. Alle kinderen tussen de 20 maanden en 4 jaar zijn welkom.

Ook als uw kind nog niet op de voorschool zit maar
wel ouder is dan 20 maanden bent u samen met uw
kind van harte welkom!

Hier volgt de informatie over de kerstviering die dit jaar gehouden wordt op
donderdagavond 22 december.
We hebben net de laatste pepernoten opgesnoept en de kerstbomen worden al
weer te voorschijn gehaald! Gelukkig zit er nu bijna 2 ½ week tussen, zodat
vooral de jongere kinderen wat rust hebben om Sinterklaas goed af te sluiten.
Vrijdagmiddag 9 december wordt de school weer in kerstsfeer gebracht. Zoals u
al in het vorige Berkenblad heeft kunnen lezen, vieren wij ons kerstfeest op
donderdag 20 december en wel van 17.00 tot 19.00 uur voor alle
kinderen van groep 1 t/m 8. De kinderen van groep 1 t/m 8 komen die
dag gewoon naar school: vanaf 8.30 uur tot 12.15 uur en van 13.30 uur
tot 15.30 uur.
We verwachten de kinderen met hun op school gemaakte lampion om 17.00 uur
weer op het schoolplein. We stellen het op prijs dat u als ouder daarbij aanwezig
bent. Rondom het licht van het vuur in de korf, de lichtjes van de lampions
zingen we samen kerstliedjes die groep 5/6 o.l.v. juf Fleur heeft ingestudeerd.
Daarna lopen de kinderen naar de eigen ingang van de school.
Als u daarna naar huis gaat, wilt u dan het lampionnetje van uw kind
meenemen?

Bij een viering hoort ook
samen eten: in iedere klas
staat een heerlijk
tapaskerstbuffet
opgesteld, kleine hapjes
waarvan de kinderen zeker
zullen genieten!
De gerechten worden
verzorgd door de ouders
/verzorgers die zich
hiervoor hebben
opgegeven: U kunt
namelijk maandag 19
december op een kerstbal noteren wat voor lekker hapje u wilt maken. Hier
schrijft u ook op hoeveel u maakt! We hopen dat er veel ouders/verzorgers mee
willen helpen om dit tapaskerstbuffet tot een succes te maken! We hebben er
alle vertrouwen in dat u ons daarbij behulpzaam wilt zijn!
Voordat u uw kind komt halen, bent u van harte uitgenodigd om vanaf
18.45 samen met de oudervereniging een kop chocolademelk te drinken
met iets lekkers erbij.
U zult begrijpen dat we uw kind alleen onder volwassen begeleiding
naar huis laten gaan! Aan het eind van de kerstviering (ongeveer 19.00
uur) kunt u uw kind dan ook binnen in de klas op komen halen.
We hebben veel glazen potjes nodig om een kaarsje in te branden. U
kunt deze potjes inleveren bij de leerkracht van uw kind.
We gaan er samen een mooie, sfeervolle kerstviering van maken!
Vrijdagochtend 23 december
Vrijdag komen de kinderen alleen in de ochtend
naar school. We vieren kerst met elkaar met liedjes
en kerstverhalen (voor 10.30) en kerstworkshops.
Voor deze vrijdagochtend zijn we op zoek naar
acht hulpouders voor bij de workshops en
naar een ouder die goed aan materialen kan
komen voor het maken van kerststukjes. Graag
opgeven bij juf Fleur (groep 5-6) of juf Karin (groep
1-2). De workshops zijn 10.30 uur tot 12.00 uur.

Het Berkenblad nr. 8 kunt u op dinsdag 20 december verwachten.

