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Beste ouders/verzorgers,

Voor u ligt het allereerste Berkenblad van het nieuwe jaar 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:
Kaja Hanssen
Finn Nooten
Sumaya Abdi Faynus

16 januari
20 januari
29 januari

groep 6
groep 1/2
groep 1/2

Het team van de Berkenhof wenst
alle kinderen en hun ouders een
goed, gezond en gelukkig 2017! We
maken er samen een mooi jaar van!

Kerstviering 2016
De kerstviering was mede dank zij de inzet van vele
ouders een succes! De kinderen hebben genoten van het
gevarieerde buffet van gerechtjes waaruit ze een keuze
konden maken. Hartelijk dank daarvoor! Ook een
speciaal woord van dank voor de oudervereniging.
Foto’s kunt u bekijken op onze website:
www.kbsdeberkenhof.nl

Onze school is gezond!
De Berkenhof heeft het vignet Gezonde school behaald. Met
het vignet Gezonde School laten wij zien dat de school
voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. We zijn trots op dit behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere
schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.
Zo zorgt de Berkenhof voor actieve en gezonde leerlingen, een
veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school
aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar
leerlingen.
Bovendien voldoet de Berkenhof aan de gestelde criteria en komt in aanmerking
voor het themacertificaat Bewegen en Sport.
Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde school. Zo kan
iedereen zien dat onze school een gezonde school is!
Gezonde school is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt
u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op
www.gezondeschool.nl
Eerste hulp bij kinderen
Morgen 18 januari volgen juf Carla, juf Tine, juf Wendy, juf
Karin en juf Nelly de jaarlijkse herhalingscursus eerste
hulpverlening bij EMS Risico in Oosterhout. Theorie en uiteraard
veel praktijkoefeningen! Onze BHVers, juf Klaartje, meneer
Wouter, juf Angela en meneer Rob hebben in november de
herhalingscursus BHV met succesvol afgerond. Juf Fleur heeft de
eerste cursus eerste hulpverlening goed doorlopen.
We starten op tijd
Regelmatig komen er kinderen te laat op school. Niet
zomaar 1x per week, maar alle dagen. Dat kan echt niet.
Het verstoort iedere keer de les en uw kind mist de start
van de ochtend.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is op
school?
Vanaf 8.30 begint de inloop en om 8.45 starten de lessen.
Luizencontrole
Na de kerstvakantie hebben de kriebelmoeders alle kinderen
gecontroleerd. Helaas zijn we (nog) niet luizenvrij.
De procedure als er luizen/neten worden geconstateerd in een groep
is als volgt: Alle kinderen krijgen die dag meteen een brief mee
naar huis. Ouders van de kinderen waar luizen/neten zijn
geconstateerd worden ingelicht middels een brief of telefoontje. Heel goed dat

ouders zelf de leerkracht inlichten als ze bij hun kind luizen hebben
geconstateerd. Dan ondernemen wij zelf verdere actie om erger te voorkomen!
Dank aan de werkgroep kriebelmoeders en aan de juffen en meneren die er
consequent op toezien dat kinderen hun luizenzak ook meenemen naar de
sporthal als ze gaan gymen!
Er zal snel een hercontrole worden gehouden.
Na de carnavalsvakantie volgt opnieuw een controle.
Oudergesprekken groep 8
De adviesgesprekken voor de kinderen uit groep 8 staan
gepland op dinsdag 17 januari.
Tussentijdse CITO toetsen leerlingvolgssysteem
Om naast de methodegebonden toetsen de cognitieve
ontwikkeling goed te volgen, nemen we 2x per jaar (januari
en juni) de toetsen van CITO af vanaf groep 2 t/m 8.
Het is weer zo ver: De toetsen van het
leerlingvolgsysteem worden de komende drie weken
weer afgenomen. De resultaten vermelden we op het 1e
rapport dat de kinderen meekrijgen op donderdag 16
februari a.s

Zorgweek
In de week van 30 januari analyseren de leerkrachten de resultaten
van de CITO toetsen op groeps- en individueel niveau. Ze maken
een groepsoverzicht en plan voor de komende periode. Dit wordt
voorgelegd aan de IB-er, juf Klaartje tijdens de groepsbesprekingen.

Muziek- en dansproject
Het duurt nog even, maar we melden het hier alvast. Na de
carnavalsvakantie bieden muziek- en dansdocenten van H19
de kinderen van groep 1 t/m 8 een combinatie van muziek
en/of dans lessen aan. Ieder groep heeft een thema. Er wordt
toegewerkt naar een presentatie waar alle ouders van harte
voor worden uitgenodigd: De Berkenhofshow van
donderdag 23 maart vanaf 14.00 tot 15.30. Noteert u
het alvast in uw agenda!

Theoretische en Praktisch
Verkeersexamen groep 7
In groep 7 nemen onze leerlingen zoals altijd
weer deel aan het theoretisch en praktisch
verkeersexamen. Het theoretische gedeelte
staat gepland voor donderdag 6 april. De
kinderen bereiden zich hier op school goed op
voor. Ook thuis is er gelegenheid om via de site

van VVN te oefenen. U krijgt tijdig bericht als de oefensite in de lucht is.
Alle kinderen die geslaagd zijn voor het theoretische gedeelte van het
verkeersexamen mogen deelnemen aan het praktische gedeelte. Dit zal
plaatsvinden in week 19, gelijk na de meivakantie. De precieze datum en tijd
waarop onze school is ingedeeld is nog niet bekend. Voor de meivakantie krijgen
de kinderen de route uitgereikt, zodat u in de meivakantie met uw kind goed
kunt oefenen. De gemeente Oosterhout zal ook de route met duidelijk
herkenbare borden uitzetten ter ondersteuning.
Oproep vrijwilligers
Om alles rondom het praktisch verkeersexamen goed en veilig te laten verlopen,
zijn veel extra handen nodig. VVN afdeling Oosterhout doet dan ook een
dringend beroep op de ouders van leerlingen van groep
7, maar natuurlijk ook op oma's, opa's, buren en andere
mensen om zich op te geven als vrijwilliger. U wordt dan
één dagdeel in week 19 ingedeeld om langs de route
van het praktisch verkeersexamen te staan. U kunt zelf
aangeven wanneer u beschikbaar bent. Het is de
bedoeling dat van iedere school minimaal 2 mensen zich
aanmelden als vrijwilliger. U wil toch ook dat uw kind
goed en veilig de route kan afleggen? Meld u aan bij de
verkeerscommissie van onze school of bij meneer
Wouter Boeren.
Verrijkingsprogramma
Met het team hebben we onlangs gekozen voor een andere opzet van het
verrijkingsprogramma. Omdat we al vanaf groep 4 werken met gepersonaliseerd
leren, SNAPPet, worden alle kinderen cognitief al meer uitgedaagd.
Kinderen vanaf groep 5 die nog op meerdere gebieden uitgedaagd mogen
worden en die voldoen aan de criteria, krijgen tot aan het einde van het
schooljaar in de eigen groep verrijking aangeboden: Werken aan webpaden en
piekerpaden (computer), projecten, werkstukken etc.
Hierdoor zijn we niet meer afhankelijk van externen en is het organisatorisch uit
te voeren. De ouders van de desbetreffende kinderen worden hierover
geïnformeerd door de groepsleerkrachten 5/6 en 7/8.
Bouwperikelen en wat staat er vervolgens op de planning
Het heeft wat hoofdbrekens gekost, maar in de kerstvakantie zijn de
werkzaamheden op het dak en de boeiboorden opnieuw uitgevoerd en eindelijk
goed bevonden. Hierna volgt de
plaatsing van de zonnepanelen aan de
zuidkant van het schoolgebouw (dak
schoolplein)
Momenteel is onze contactpersoon van
Marquart Architecten Bureau prijzen
aan het opvragen voor de renovatie van de toiletten. We houden u op de hoogte.

Verrassend nieuw logo
Meneer Martin heeft voor onze school een nieuw logo ontworpen waarbij alle
elementen uit het oude logo in opgenomen zijn. Het logo is nu naar de drukker
en de letters worden gesneden. Zodra alles af is, bevestigt meneer Martin het
logo op de hoofdentree, ingang kleuters/peuters/SKO en fietsenstalling. Wordt
vervolgd!
Nieuwe inrichting groep 1/2
De kleutergroep krijgt in 2017 nieuw meubilair
(tafels, stoelen, kasten). Juf Wendy is
afgelopen woensdagmiddag samen met juf
Myriam en juf Nelly naar een
schoolmeubelfabrikant geweest. Wat hebben
we mooi meubilair gezien! We werden er erg
blij van! En juf Wendy natuurlijk helemaal! Die
heeft al een heel wensenlijstje gemaakt! We
houden u op de hoogte!
JUMBO spaaractie
Voor alle groepen hebben we binnenspelmaterialen kunnen bestellen.
Vanwege de kerstvakantie is de levering vertraagd.
Studieochtend en werkmiddag
Woensdag 25 januari heeft het team een
studiedag. Leerkrachten gaan óf naar de
NOT (Nederlandse Onderwijs
Tentoonstelling) in de jaarbeurs in Utrecht óf ze werken voor hun groep op
school. Vrije keuze. In ieder geval gaan juf Myriam, juf Klaartje en juf Nelly naar
de NOT.
Maandag 30 januari heeft het team een werkmiddag waarbij de leerkrachten de
tijd hebben om alle toetsgegevens van de CITO te verwerken en te analyseren
om zo het plan van aanpak voor de nieuwe periode te kunnen maken.
Juzt geeft informatieavond over pleegzorg in het Gemeentehuis te
Oosterhout
Juzt verzorgt een informatieavond over pleegzorg op donderdag 19 januari
i.s.m. gemeente Oosterhout.
De avond bestaat uit uitleg over het
voorbereidingsprogramma, ervaringsverhalen van
pleegouders en de mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Iedereen die het pleegouderschap overweegt en meer
informatie wil, is op donderdag 19 januari welkom van
20.00 tot 22.00 uur in het Gemeentehuis, Slotjesveld 1 te
Oosterhout. De toegang is gratis en aanmelden voor deze
avond kan door te mailen naar pleegzorg@juzt.nl

Het Berkenblad nr. 10 kunt u op dinsdag 31 januari verwachten.

