Berkenblad nr.10 31 januari 2017

Beste ouders/verzorgers,

Voor u ligt het 10e 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:
Robyn Eggink
groep 1/2 1 februari
Jayce Keur
groep 3/4 1 februari
Esra Tasgin
groep 6
1 februari

Schoolbibliotheek
Enige tijd geleden hebben wij u al een beetje geïnformeerd over de plannen
betreffende de schoolbibliotheek. De afgelopen tijd zijn we vooral bezig geweest
met het op papier zetten van ons wensenlijstje en de bijbehorende kosten. Ons
streefdoel is nog steeds dat ieder kind leesplezier ervaart en lezen leuk
vindt! Dit willen we onder andere bereiken door een bibliotheek te realiseren die
er uitnodigend en aantrekkelijk uitziet. We hebben als werkgroep gekeken naar
de materialen die aangeschaft moeten worden en we hebben inmiddels een
afspraak gehad met Ans van Hooijdonk van Theek 5. Over 2 weken zal zij aan
ons het digitale systeem uitleggen waar de boeken op ingevoerd zullen worden.

De boeken dienen vervolgens allemaal over een barcode te beschikken zodat ze
gescand kunnen worden net als in de centrale bibliotheek.
De komende weken zullen we ook bezig zijn met het leegmaken en inrichten van
het tussenlokaal.
Op dit moment zijn wij alvast op zoek naar ouders, opa’s of oma’s die
interesse hebben in de volgende activiteiten:
- 2 tot 4 biebouders voor in ieder geval 1x in de week, een ochtend
- 1 tot 2 ouders voor het invoeren van de boeken in het uitleensysteem
- ouders die willen helpen bij het stickeren van de boeken
Mocht u interesse hebben dan kunt u dit aangeven bij één van de
werkgroepleden bestaande uit: juf Wendy, juf Carla of juf Bea. Mocht u ons niet
treffen dan kunt u ook een mailtje sturen naar w.deleuw@kbsdeberkenhof.nl

Groep 3/4 gaat op reis naar Mars….(in de Bussel)
2 weken geleden gingen we naar de Bussel om een
voorstelling te bekijken.
In de zaal stond een echt ruimteschip. We hebben de
hele voorstelling mogen luisteren naar hele mooie
muziekinstrumenten en allerlei special effects.
Hierdoor leek het net of dat we echt de ruimte
ingingen. En soms schrokken we enorm van de harde
knallen. Van tevoren was er een workshop in de klas,
zodat we al een beetje wisten wat we tijdens de
voorstelling konden verwachten.
Gelukkig is iedereen weer terug op aarde geland en
konden we daarna naar school terug. Het was een
hele leuke voorstelling.
Alle hulpouders/opa weer hartstikke bedankt!

Bereikbaarheid voorschool
Vanaf heden is de Voorschool te bereiken op het
volgende telefoonnummer.
06-29016300
Wij zijn op dit nummer bereikbaar:
Maandagmiddag van 13.00 uur tot 15.45 uur
Dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 15.45 uur
Woensdagochtend van 8.30 uur tot 11.45 uur
Donderdagochtend van 8.30 uur tot 11.45 uur
U kunt ook altijd een whatsapp bericht achterlaten of iets inspreken.
( Buiten deze tijden kunt u ook een bericht doorgeven aan school 0162431375)
Groetjes van de voorschoolleidsters.
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.
Groepsbesprekingen
Als de toetsperiode is afgerond volgen de groepsbesprekingen.
We starten hiermee vanaf dinsdag 7 februari. De leerkracht bespreekt de
groeps- en individuele resultaten met de IB-er en het werken in de groep. De
ondersteuning stemmen we af en nieuwe groepsplannen worden opgesteld.
Rapport en…oudergesprekken
Donderdag 16 februari krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 om
half 4 hun eerste rapport mee naar huis. Naar aanleiding van het
rapport vinden op maandag 20 februari en donderdag 23
februari de oudergesprekken plaats voor de kinderen van groep
1 t/m groep 8. Bij de planning van deze gesprekken proberen we
zo veel mogelijk broertjes/zusjes op één avond te plannen namelijk
op maandag 20 februari.
U begrijpt dat deze contactgesprekken een verplichtend karakter
hebben. We verwachten dus alle ouders. De school neemt contact op
bij afwezigheid.

Het Berkenblad nr. 11 kunt u op dinsdag 14 februari verwachten.

