Berkenblad nr.11 14 februari 2017

Beste
ouders/verzorgers,

Voor u ligt het 11e 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:
Fikri Saidi
groep 5
17 februari
Eda Dogan
groep 1/2 21 februari
Isabelle Verkerk groep 5
22 februari
Thomas Both
groep 7
24 februari
Agny Asaf
groep 4
25 februari
Talya Asaf
voorschool
3 maart
Ömer Sahin
groep 4
3 maart

Nieuw schoollogo
U heeft het vast al gezien, het
nieuwe schoollogo, ontworpen
door meneer Martin, hangt sinds
deze week op de boeiboorden bij
de beide entrees. Het logo +
belettering wordt ook nog
bevestigd op de boeiboorden van
de fietsenstalling. We zijn er heel
blij mee!

Carnaval op de Berkenhof
Afgelopen donderdag en vrijdag is de werkgroep vieringen druk bezig geweest
met het versieren van de aula en van de gangen voor het aankomende
carnavalsfeest. Wij hebben er weer heel veel zin in. Op deze dag maken we veel
plezier en wordt het een knallend feest.
De ouders mogen in de ochtend aanwezig zijn voor de
onthulling van de raad van 11. (8.45u tot 9.15u) en
vanaf 11.15u om te kijken naar de playbackshow..
Nog een paar kleine huishoudelijke regels:
*geen confetti, wel serpentines
*geen zwaarden, wapens, ander soortige
gevechtsdingen, wel om even te laten zien aan de
juf of meneer, maar daarna gaat het weer met
papa en mama mee naar huis
*de kinderen hoeven geen fruit of drinken mee te
nemen
Om 12.15u hossen we de vakantie in en dan zien we de
kinderen graag terug
op maandag 6 maart.
Hatchiekiedee,
Juf Fleur & juf Angela

Bezoek op de voorschool tijdens de Nationale Voorleesdagen 2017

Dit jaar was tot ons groot plezier de voorschool aan de beurt om tijdens de
Nationale Voorleesdagen voorgelezen te worden door iemand van de bibliotheek.
Ans van Hooijdonk heeft onze kinderen uit een mooi prentenboek voorgelezen:
‘De kleine walvis’.

Het prentenboek gaat over Boy die samen met zijn vader en zes katten in een
klein vissershuisje woont. Na een stormachtige nacht vindt hij een jonge walvis
op het strand. Dat is het begin van een bijzondere vriendschap… Het boek werd
door middel van leuke, duidelijke gebaren voorgelezen. Ook werd het boek
verduidelijkt met materialen. De peuters hebben er erg van genoten en hebben
actief meegedaan. Helaas ging de tijd snel voorbij. Als troost kregen de kinderen
nog een mooie kleurplaat en lekkere rozijntjes. Het was een fijne ochtend.

Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers!

Voor ouders die gebruiken maken van de
TSO,
Wij willen u als ouder(s) erop attenderen dat
wij het op prijsstellen, als u uw kind een
gewone boterham meegeeft naar de TSO.
Wij constateren regelmatig ongezonde voeding
i.p.v. een boterham. Denk hierbij aan pizza,
frikadelbroodjes, croissants etc….
Natuurlijk is het prima als u uw kind een
gezonde snack meegeeft.
Denk hierbij aan bv: snoeptomaatjes, cheez dips, peperkoek, fruit etc.
Om 13.15 uur krijgt uw kind van ons nog een stuk fruit.
Wij volgen hierin het beleid van school.
Bij vragen kunt u terecht bij:
Nelly van Ginneken / Marie jolie de Jongh, Coördinator TSO KBS de Berkenhof

Rapport en…oudergesprekken
Zoals we al eerder hebben vermeld krijgen de kinderen van groep 3
t/m 8 donderdag a.s. 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 7. Bij de planning van deze
gesprekken proberen we zo veel mogelijk broertjes/zusjes op één
avond te plannen namelijk op maandag 20 februari. De
adviesgesprekken van groep 8 zijn in al in januari uitgevoerd.

Aanmelden voor het voortgezet onderwijs
Belangrijk voor de kinderen van groep 8 en hun
ouders!
7 en 9 Maart zijn de inschrijfavonden van het voortgezet
onderwijs.

JUMBO spaaractie
Het eerste spelmateriaal voor de onderbouw is
binnen. We hebben vorige week een bericht
ontvangen dat door de grote vraag op dit

moment veel artikelen niet leverbaar zijn. We wachten af…
Inschrijven Voorschool

In januari zijn een aantal peuters naar groep 1 gegaan. Dat betekent dat er weer
plaats is! U kunt uw peuter rechtsreeks aanmelden bij de voorschool en/of bij
Nelly van Ginneken.

Studiemiddag team
Het duurt nog even, maar toch vermelden
we het alvast. Zoals ook op de
informatiekalender vermeld staat, heeft het
team op donderdag 16 maart a.s. een
studiemiddag. De kinderen van groep 1
t/m 8 zijn dan vrij.

Visitatiecommissie Delta-onderwijs
Delta-onderwijs bezoekt alle basisscholen van de stichting. De commissie
bestaande uit Delta-medewerkers (o.a. leerkrachten, locatiedirecteuren), leggen
klassenbezoeken af, kijken met een frisse, objectieve blik, en geven feedback op
datgene wat ze gezien hebben. Dit bezoek staat gepland op dinsdag 7 en
donderdag 9 maart a.s.
Cursus typetuin volgen op de Rubenshof
Een tijdje geleden hebben kinderen van de
bovenbouw van de Berkenhof informatie
meegekregen over een cursus typen op locatie
de Rubenshof. Het voordeel daarvan is dat er
klassikale leermomenten zijn, iets wat
natuurlijk niet kan als de cursus in de
thuissituatie gevolgd wordt. Omdat dit op een
basisschool wordt gegeven, is de prijs van de cursus goedkoper. Nu hebben zich
helaas maar weinig kinderen aangemeld, met het risico dat de cursus niet door
zal gaan. Dat zou jammer zijn!

Als u uw kind wilt aanmelden, dan kunt u dat doen bij de leerkracht van groep
7/8 meneer Wouter.
Informatie vervanging leerkracht
Hoe gaat het als bijv. een leerkracht zich ziek meldt?
De scholen binnen ons bestuur kunnen putten uit een invalpool, helaas komt
het voor dat de pool leeg is en dat we geen invaller beschikbaar hebben.
Dit heeft onder andere te maken met een wet die aangeeft dat elke invaller
maar een 6-tal contracten mag krijgen, daarna ontstaan er verplichtingen aan
de invaller.
Omdat ons bestuur goed voor haar personeel zorgt en werkgelegenheid van
het zittende personeel garandeert, wordt scherp toegezien dat we de grens
van 6 contracten niet overschrijden.
Voor de beeldvorming, 1 dag ziekte vervangen is al 1 contract. Maar bijvoorbeeld
1 zwangerschapsverlof vervangen ook.
Veel invallers geven begrijpelijk aan alleen beschikbaar te zijn voor langdurige
vervangingen.
We doen wat in onze macht ligt, maar het kan voorkomen dat er geen invaller
beschikbaar is en we met kunst- en vliegwerk de groep moeten opvangen, zoals
laatst op een donderdagmiddag, toen juf Angela ziek naar huis is gegaan en
meneer Wouter van groep 7/8, groep 3/4 heeft opgevangen.
Een groep naar huis sturen is voor alle partijen zeer onwenselijk en mag ook
alleen met toestemming van het bestuur gebeuren.
We gaan ervan uit dat dit niet nodig zal zijn, maar hopen te mogen rekenen
op uw begrip dat we soms genoodzaakt zijn oplossingen te bedenken die ook
niet onze eerste keuze zijn.

Het team wenst u alvast veel plezier met Carnaval!

Het Berkenblad nr. 12 kunt u dinsdag 14 maart verwachten.

