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Beste
ouders/verzorgers,

Voor u ligt het 12e 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:
Aleyna Kelesliognu
22 maart
groep 5
Dylan Egbo
23 maart
groep 5
Eymen Saglambilek
25 maart
groep 3

Carnaval 2017
Het was weer een
gezellig Leutfeest!
Op onze website
vindt u meer foto’s!

Nieuwe prullenbakken schoolplein
Naast het nieuwe schoollogo heeft meneer Martin de
prullenbakken die op het schoolplein hangen een
complete metamorfose gegeven! Zeg nu zelf, hier gooi je
voor je plezier afval in!

Data visitatiecommissie verzet
In het vorige Berkenblad vermeldden we dat de visitatiecommissie van Delta op
dinsdag 7 en 9 maart j.l. een bezoek zou brengen aan onze school. Vanwege
onderbezetting is dit uitgesteld en verzet naar 1 juni en 13 juni a.s.
Studiemiddag team
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.
Muziek- en dansproject
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. Woensdag
8 maart zijn we hiermee gestart. Iedere 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!

Creatieve workshop door Piet van Riel
Kunstenaar Piet van Riel verzorgd op
dinsdagmiddag 14 maart (groep 3/4) en 30
maart (groepen 5/6 en 7/8) een creatieve
workshop.
“Allereerst willen wij jullie hartelijk danken voor jullie deelname aan kunstproject
‘Mode aan de waslijn’. In totaal hebben 12 scholen uit Oosterhout en de
kerkdorpen Den Hout, Dorst en Oosteind zich aangemeld. Dit is goed voor 1.500
kinderen en dus evenzoveel kledingstukken.
In maart komen wij op jullie school één of meerdere workshops ‘mode
ontwerpen’ verzorgen. Hierbij willen wij u graag informeren over enkele
praktische zaken:
- De kinderen gaan aan de slag met acrylverf. Deze verf gaat met wassen niet uit
de kleding. Daarom adviseren wij de kinderen oude kleren dan wel
schilderschorten te laten dragen tijdens het schilderen.
- Om uw school extra te promoten, krijgt u één kledingstuk waarop u het logo en
de naam van de school kunt vermelden. Dit kledingstuk wordt bij de creaties van
uw leerlingen geëxposeerd.
- Wij zouden het leuk vinden als jullie foto’s en/of filmpjes van de workshops
maken. Deze willen wij graag via onze Facebookpagina
(https://tinyurl.com/z78ouae) verspreiden en na afloop van het kunstproject
bundelen.
- Met het kunstproject zijn ook een aantal leuke prijzen te winnen voor de
kinderen. Meer informatie hierover volgt.
- De eindresultaten van het kunstproject worden van 31 mei tot en met 3 juni
2017 geëxposeerd aan meterslange waslijnen in Theek 5 in het centrum van
Oosterhout. Bijgaand vinden jullie een foto om alvast een indruk te krijgen.
- Het kunstproject wordt feestelijk geopend op woensdag 31 mei 2017 om
14.00 uur in Theek 5 te Oosterhout. Uiteraard zijn jullie en alle kinderen
hiervoor van harte uitgenodigd. Een officiële uitnodiging volgt.”
Piet van Riel

Zwembadvaardigheid groep 7/8
De lessen zwembadvaardigheid o.l.v. sportcoach
Nicole Huizinga van OIB, gaan van start! Deze vinden
plaats in zwembad de Warande op de volgende
vrijdagmiddagen:
17 maart
24 maart
31 maart

De terugkomdag wordt nog gepland.
Tijden: 14.30-15.30u
Meneer Wouter zorgt voor verdere informatie indien nodig.
Oosterhout schoon!
Ieder jaar doen wij met alle groepen mee met de actie
Oosterhout Schoon. Dit valt onder Burgerschap, een
verplicht vak binnen het basisonderwijs.
Op vrijdagmiddag 24 maart steken alle kinderen de
handen uit de mouwen om in de Larenbuurt al het
zwerfafval wat ze tegenkomen op de stoep, op de straat en
in de struiken te verzamelen en op te ruimen. De gemeente
voorziet de kinderen van papierprikkers en via de site van
Supporter van Schoon hebben we naast lesmateriaal ook
stevige handschoenen gekregen. We vinden het belangrijk
dat we op deze manier kinderen verantwoordelijkheid
bijbrengen om afval in de daarvoor bestemde vuilnisbak te
gooien, daar waar het hoort.
Ook dit jaar besteden we in alle groepen aandacht
aan het project Lentekriebels en wel vanaf 21
maart a.s.
Het is een onderdeel van ons leerstofaanbod.
De Week van de Lentekriebels heeft als doel om
kinderen van groep 1 t/m 8 te ondersteunen bij hun
relationele en seksuele ontwikkeling en te leren
verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving
en een veilig en prettig leefklimaat. Naast het lessenpakket bestellen we ook
altijd twee boekenpakketten bij de bibliotheek, één voor de onderbouw en één
voor de bovenbouw. We hebben vorig jaar gemerkt dat veel kinderen met name
tijdens de inloop deze boeken, soms samen met hun ouders, bekeken en in
gesprek gingen.

Ondersteuningsteam
Het tweede ondersteuningsteam staat gepland op
dinsdagochtend 21 maart. Drie keer per schooljaar
spreken we de leerlingen die extra zorg nodig hebben door
in dit ondersteuningsteam. Dit gebeurt alleen met
toestemming van ouders/verzorgers vanwege de externe
specialisten die zitting hebben in dit ondersteuningsteam:
de collegiale consultatiegever van de speciale school voor
basisonderwijs en de orthopedagoge vanuit Deltaonderwijs. Naast de groepsleerkracht is natuurlijk ook de
IB-er aanwezig bij deze bespreking. Actiepunten worden na
afloop door de groepsleerkracht z.s.m. met ouders van de

besproken leerlingen toegelicht.
Fietsvaardig groep 8:
donderdagochtend 21 maart
Fietsvaardig is bestemd voor leerlingen van groep 8 van
de basisscholen. Het bestaat uit het fietsen met een rugtas over een uitgezet
parcours op een afgesloten terrein waarin is opgenomen het rechtuit rijden,
rondje draaien, slalom, achterom kijken, hand uitsteken, veranderen van
rijstrook en noodstop (trapvaardigcircuit). De bedoeling hiervan is een betere
beheersing te krijgen van de fiets.
Wilt u zorgdragen dat de fiets van uw kind in orde is?
De kinderen van groep 8 worden uiterlijk 9.00 uur op de Markt in
Oosterhout verwacht. Van meneer Wouter hoort u t.z.t. hoe laat de
kinderen ’s morgens met de fiets op school worden verwacht.
Er is een theoretisch gedeelte waarbij 20 verkeersvragen moeten worden
beantwoord. Informatie en uitleg over de “dode hoekspiegel” bij vrachtauto's,
waarbij de leerling zittend in een vrachtauto zelf ervaart wat de chauffeur van
een vrachtauto in zijn buitenspiegels kan zien/niet kan zien en de rol van de
fietsers daarbij.
Er zal een hulpverleningsauto van de EHBO afdeling Oosterhout aanwezig zijn en
krijgen de kinderen uitleg over de inhoud van deze auto en tevens krijgen ze
uitleg over het ge-(mis-)bruik van het 112 alarmnummer.
Informatie vanuit de werkgroep Kriebelen
Al een aantal jaren heeft de Berkenhof een actieve
werkgroep kriebelmoeders. Deze wordt gecoördineerd
door de oudervereniging. Na iedere vakantie
controleert de werkgroep alle kinderen, om zo een
eventuele uitbraak beperkt te houden. In combinatie
met de luizenzakken, blijkt dit doeltreffend te werken.
Welke procedure hanteren we?
-In alle groepen worden de kinderen “gekriebeld”.
-De coördinator meldt bij de locatiedirecteur of we
wel/niet luizenvrij zijn.
-Zijn er luizen geconstateerd, dan krijgt zowel de locatiedirecteur als de
groepsleerkracht de melding.
-De locatiedirecteur laat een brief uitgaan voor de desbetreffende groep.
-De groepsleerkracht of de locatiedirecteur neemt contact op met de ouder(s)
van het kind. Adviezen worden meegenomen.
-Hercontrole door de werkgroep.

-Bij hardnekkige luizen, neemt de locatiedirecteur contact op met de GGD.
Invoering verzuimregister
Op 1 januari 2017 zijn de scholen in het
(voortgezet) speciaal onderwijs aangesloten
op het verzuimregister. Op 1 april 2017
sluiten alle overige basisscholen aan op
dit verzuimregister.
Wat moeten wij melden?
We zijn wettelijk verplicht om de volgende
soorten ongeoorloofd verzuim te melden:
• Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen
een periode van 4 weken.
• Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd
afwezig.
• Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de
schoolvakanties om op vakantie gegaan.

Hoe werkt het?
Zodra we zijn aangesloten op het verzuimregister, versturen wij een
verzuimmelding digitaal via ons leerlingenadministratiesysteem (LAS). De
melding wordt opgenomen in het verzuimregister. De gemeente haalt de melding
op uit het verzuimregister en neemt deze in behandeling. Wij kunnen in ons LAS
een terugkoppeling zien van de status van de melding.
Voordelen
Het digitaal aanleveren van verzuimmeldingen betekent een lastenvermindering
voor gemeenten en scholen. Zo ontvangen gemeenten alle verzuimmeldingen
centraal, gestandaardiseerd en via een veilig kanaal. Scholen hebben voortaan
één plek om een verzuimmelding in te voeren. Naast de lastenvermindering
zorgt de aansluiting op het verzuimregister ook voor betrouwbare verzuimcijfers.

Het Berkenblad nr. 13 kunt u dinsdag 28 maart verwachten.

