Berkenblad nr.8 20 december 2016

Beste ouders/verzorgers,

Voor u ligt het 8e 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:
Pipp Leenders
George Davtyan
Ashenty Eggers
Chaimae El Haddouti
Jowenna Kuipers
Antonia van Dongen
Evelien Kooijman
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Schaatsen op de IJsmarkt
Afgelopen donderdag waren de kinderen van groep 5 t/m
8 uitgenodigd om te schaatsen op de IJsmarkt in
Oosterhout. De fiets stallen in de ondergrondse
fietsenstalling op de markt was al spannend voor veel
kinderen, maar dat ging bij iedereen goed! De kinderen
hebben veel plezier beleefd aan het schaatsen en ook de
sportcoach juf Nicole van OIB was op de ijsbaan aanwezig
om de kinderen te helpen en verder te stimuleren om het
vol te houden!
Op onze website www.kbsdeberkenhof.nl staan foto’s van het schaatsen.

Aan- en afwezigheid juf Angela
Juf Angela is vanaf 12 december j.l. de ochtenden weer op school. Fijn dat haar
herstel voorspoedig verloopt. De middagen worden nog door de invalster
ingevuld.

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!

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.
Zoals u al in de vorige Berkenbladen heeft kunnen lezen, vieren wij ons
kerstfeest op donderdag 22 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.
De kinderen nemen hun lampionnetje mee de klas in, ter versiering van de tafel.
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 merken dat veel
ouders/verzorgers gerechtjes willen maken! Super! Alvast hartelijk dank
hiervoor!
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 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 een kerstverhaal (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.

Verkeersonderzoek groep 8
Voor het onderzoek over het
verbeteren van de verkeersveiligheid voor jonge fietsers, zijn CITO, Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en RoyalHaskoningDHV
op zoek naar scholen waar zij een toets afnemen om de verkeersvaardigheden
van jonge fietsers in kaart te brengen. Door hier aan deel te nemen, dragen we
bij aan het ontwikkelen van een goede toets waarmee de kwaliteit van
verkeerseducatie verbeterd kan worden, en waardoor kinderen uiteindelijk
veiliger kunnen deelnemen aan het verkeer. Onze verkeersouder Patrick Kramer,
heeft onze groep 8 al aangemeld. Het onderzoek bestaat uit een computertaak
en vragenlijst waarmee verkeersvaardigheden van groep 8 leerlingen worden
gemeten. Het onderzoek wordt tussen 9 januari en 17 februari 2017 uitgevoerd.
Hiervoor komen proefleiders (deze zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG). Zij verzorgen ook de laptops en de uitvoering van het onderzoek.
Uiteraard is hierbij de groepsleerkracht aanwezig.
We houden u op de hoogte.
Juzt geeft informatieavond over pleegzorg in het Gemeentehuis te
Oosterhout op donderdag 19 januari.
Juzt zoekt i.s.m. de gemeente Oosterhout verschillende pleeggezinnen voor
kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Ze verblijven dan
voor korte of langere tijd in een pleeggezin. Vaak zijn dat mensen uit hun directe
omgeving bijvoorbeeld familie of bekenden via school. Pas als dat niet lukt wordt
gezocht naar een plekje in een ‘vreemd’ pleeggezin.
In de afgelopen jaren is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg
verdubbeld. Hierdoor is de vraag naar pleegzorg momenteel veel groter dan het
aanbod van beschikbare pleeggezinnen. Nieuwe pleeggezinnen blijven daarom
hard nodig.
Hoe is het om pleegouder te zijn? Hoe word je pleegouder? Kun je werk en
pleegzorg combineren? Welke verschillende vormen van pleegzorg zijn er?
Daarover gaat de informatieavond van Juzt Pleegzorg.
Een pleegmoeder vertelt over haar ervaringen en een medewerker van pleegzorg
informeert over de voorbereiding en de begeleiding. Bezoekers kunnen vragen
stellen en vrijblijvend kennis maken met wat je als pleegouder kunt betekenen
voor een kind dat voor korte of lange tijd niet thuis kan wonen. Pleegouders zijn
heel divers: alleenstaand, met partner of met gezin, ook senioren en mensen die
werken kunnen veel voor een kind betekenen als pleegouder. Een groot huis of
veel geld is niet nodig. Het is wel belangrijk dat pleegouders een kind veiligheid,
stabiliteit en rust kunnen bieden.
Heb je interesse of wil je meer informatie over pleegzorg?
Kom naar de informatieavond op:
Donderdag 19 januari van 20.00 tot 22.00 uur

Locatie: Gemeentehuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout
Deelname is vrijblijvend en verplicht tot niets. Je bent van harte welkom.
Wil je een informatiepakket ontvangen of je aanmelden voor de informatieavond,
mail dan naar pleegzorg@juzt.nl of bel 076-525 64 44.

Het team van de Berkenhof wenst u fijne feestdagen! We
zien de kinderen graag weer terug op maandag 9 januari
2017!

Het Berkenblad nr. 9 kunt u op dinsdag 17 januari verwachten.

