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Beste
ouders/verzorgers,

Voor u ligt het 13e 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:
Thomas Verkerk
5 april
voorschool
Baran Dogan
5 april
groep 3
Rinke van Mook
5 april
groep 8

Hoera, het is lente!
Zoals ieder jaar werden alle kinderen op 21
maart verrast met een narcis, om het begin
van de lente te vieren! Dit wordt verzorgd
door onze oudervereniging. Namens alle
kinderen: Dank je wel!

Schoolfruit
Vanaf november 2016 krijgen de kinderen 3x per week
gratis fruit/groente aangeboden door Schoolfruit. De week
van 10 april, net voor Pasen, is de laatste week dat er
schoolfruit gegeten kan worden. Daarna is het aan u om er
voor te zorgen dat uw kind fruit of groente mee naar school
neemt voor de pauzehap. Dat zien we al bij veel kinderen
op de andere dagen. Heel goed, want we willen een
gezonde school zijn/blijven! (zie voedingsbeleid schoolgids
www.kbsdeberkenhof.nl)

Verzuim

Iedere ochtend en middag gaat er een leerling uit groep 7/8 langs de klassen om
kinderen die afwezig te zijn, te noteren in de absentenmap. Als afwezigheid niet
gemeld is, wordt er vanuit school contact opgenomen. Leerkrachten zetten het
vervolgens in het administratiesysteem.
We vinden het zorgelijk dat het verzuim zo hoog is, met name in de onderbouw.
Bij regelmatig schoolbezoek, bouwt een kind wat op, het went aan de groep en
leert veel, zeker op sociaal-emotioneel gebied. De ontwikkeling verloopt
gelijkmatig en dat is prettig voor uw kind. Uiteraard blijft uw kind thuis als het
ziek is!

Voorschool
Zoals u weet, gaat het goed met onze voorschool. Er zijn op dit moment weer
plaatsen beschikbaar, vanwege doorstroming naar groep 1, dus heeft u een
kindje dat binnenkort of op iets langere termijn 2 1/2 jaar wordt, meld hem of
haar dan gauw aan bij juf Carla, juf Tine of juf Nelly.
Studiemiddag team
Zoals ook op de informatiekalender vermeld staat, heeft
het team op dinsdag 4 april a.s. een studiemiddag. Dit is
de 2e middag van ZIEN, het nieuwe leerlingvolgsysteem
sociaal-emotionele ontwikkeling.
De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn op die middag vrij.

Muziek- en dansproject
Een paar weken zijn alle groepen druk
bezig geweest met muziek en/of dans o.l.v.
twee docenten van H19: meneer Corné en
juf Corinne.
Afgelopen donderdagmiddag 23 maart
tijdens de Berkenhofshow hebben alle
groepen een presentatie gegeven van
datgene wat ze hebben geleerd. Wat
hebben ze hun best gedaan! En vanuit
ouders was er veel belangstelling. Wat leuk
voor de kinderen!
Meer foto’s vindt u op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl

Oosterhout Schoon
Vrijdagmiddag 24 maart hebben alle kinderen hun handen uit de mouwen
gestoken, om gewapend met handschoenen en papierprikkers, de straten
rondom school zwerfvuilvrij te maken. Wat hebben ze goed opgeruimd! Als dank
kregen ze de “enige echte Oosterhoutse kaneelstok”!
Meer foto’s vindt u op www.kbsdeberkenhof.nl

Verkeersexamen
Groep 7 maakt op donderdag 6 april het
theoretisch verkeersexamen. Een medewerker
van VVN Elly Joosen komt het examen bij ons
op school afnemen. De kinderen met een
dyslexieverklaring krijgen het examen
voorgelezen door Patrick Kramer, onze

verkeersouder. De afname zal gelijk om 9 uur plaatsvinden. ’s Avonds worden
op het gemeentehuis alle examens van alle leerlingen van groep 7 in Oosterhout
nagekeken door medewerkers van VVN, de verkeersfunctionaris van de
gemeente en de verkeersouders. Kinderen die niet genoeg punten behaald
hebben, krijgen de dag erna, dus op vrijdag 7 april, een herkansing. Daarna
krijgen alle kinderen te horen of ze geslaagd zijn en met hoeveel punten. Het
examenboekje krijgen de kinderen mee naar huis.

Flessenactie voor team Bubblegum de Dansfabriek
Antonia uit groep 7 zit in het dansteam Bubblegum dat naar het EK
gaat. Om geld in te zamelen heeft ze een leuke actie
bedacht: Lege flessen inzamelen. Vandaar dat u
vuilniszakken tegen komt in de school, waar u uw
lege flessen in kunt doen, die Antonia in kan
leveren bij de supermarkt. Helpt u haar dansteam
mee?

Schooltijden
Op de informatiekalender staan onze schooltijden
vermeld. Toch noteren we ze hier voor alle
duidelijkheid ook in het Berkenblad:
’s Morgens vanaf 8.30u start de inloop waarbij u als
ouder(s)/verzorger(s), uw kind(eren) binnen af kunt
zetten, in de onderbouw meespeelt met uw kind of
belangrijke informatie doorgeeft aan de leerkracht. Om
8.45 gaat de zoemer, een teken dat de lessen gaan
beginnen.
’s Middags start de inloop (zonder ouders) vanaf 13.20u. Ook de kinderen die
bij de TSO zijn, gaan vanaf 13.20u naar hun eigen groep. Om 13.30u starten de
lessen.

Onderhoud schoolgebouw
Vandaag volgt inspectie van het dak om te bekijken of
de 20 zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Op het
onderhoudsprogramma zoals het is vastgesteld door
Marquart Architecten Bureau staat nu het volgende
gepland: Vernieuwen aanrecht en “natte hoek” in het
kleuterlokaal. Dit zal zo mogelijk voor de zomervakantie
plaats vinden. In de zomervakantie staat de
renovatie van de sanitaire voorzieningen gepland.

Kennismaken met sport
ZIT JIJ IN GROEP 3 OF 4…………………….?
Kom dan op WOENSDAGMIDDAG 19
APRIL van 14:00-16:00 uur
kennismaken met 6 verschillende
sporten in sporthal Arkendonk.
Deze middag mag je meedoen met
tennis, badminton, turnen, honkbal,
voetbal en judo.
En…………………………… het is helemaal GRATIS!!
Geef je op via www.sjorssportief.nl, of stuur een email naar
nicole@oosterhoutinbeweging.nl
Je mag ook aan juf Angela doorgeven dat je meedoet, dan stuurt zij het door!
Gezondheid- en nationale sportweek
Ook dit jaar houden we vanaf maandag 10 april t/m vrijdag 21 april onze
jaarlijkse gezondheidsweek. Twee weken met veel aandacht voor gezondheid:
Voeding en beweging. Nicole Huizinga, onze sportcoach van OIB, heeft samen
met juf Nelly een actief programma samengesteld:
Rooster Gezondheidsweek
Maandag 10 april
Mascotte Wapi van de Warande komt om 9.00
de gezondheidsweek openen.
13.30-14.30 groep 1/2 gymles Circus (juf
Nicole, speelzaal)
14.30-15.30 groep 3/4 gymles Circus (juf
Nicole, speelzaal)
Woensdag 12 april
8.45-9.30 groep 7/8 Smaakles suiker (GGD
Wendy Peeters)
9.30-10.15 groep 5/6 Smaakles suiker (GGD
Wendy Peeters)
Donderdag 13 april
14.30-15.30 groep 3/4 judo (Arkendonk)
Dinsdag 18 april
13.30-14.30 groep 5/6 tai-chi (juf Maria speelzaal of aula)
14.30-15.30 groep 7/8 tai-chi (juf Maria speelzaal of aula)

Woensdag 19 april
9.00-10.00 groep 1/2 taekwondo (speelzaal)
10.00-11.00 groep 3/4 taekwondo (speelzaal)
Donderdag 20 april
14.00-14.45 groep 7/8 trampoline (Arkendonk)
14.45-15.30 groep 5/6 trampoline (Arkendonk)
Vrijdag 21 april
Koningssportdag (rondom school, speelvelden en zaal C Arkendonk)
Naast alle sportieve bewegingsactiviteiten zal in de groepen ook aandacht
geschonken worden aan gezonde voeding.

Het wordt weer een gezond en sportief weekje voor de kinderen!
Oproep organisatie Buitenspeeldag 2017
Op woensdag 14 juni is er weer extra aandacht
voor het buiten spelen, dan wordt de Landelijke
Buitenspeeldag gehouden. De gemeente wil
deelname aan de Buitenspeeldag stimuleren en
stelt daarom ook dit jaar weer subsidie
beschikbaar. De Nationale Buitenspeeldag is een
landelijk initiatief. Tijdens de buitenspeeldag
worden straten afgesloten voor verkeer, zodat
kinderen veilig op straat kunnen spelen.
Bewoners die dit ook willen organiseren, kunnen hiervoor een financiële bijdrage
krijgen van de gemeente. De gemeente stelt aan initiatieven een subsidie tot
750 euro beschikbaar. Tot 19 april kan de subsidie en vergunning aangevraagd
worden. Op de website van de gemeente Oosterhout www.oosterhout.nl kan het
aanvraagformulier gedownload worden. Een paar jaar geleden heeft de
werkgroep Larenbuurt deze buitenspeeldag georganiseerd voor alle kinderen in
de Larenbuurt. Helaas bestaat deze werkgroep niet meer.
Heeft u vragen rondom de organisatie van de buitenpeeldag? Neem dan contact
op met Patty de Graaf, buurtcoördinator Dommelbergen. Tel: 06-1131087 email: p.de.graaf@oosterhout.nl

Het Berkenblad nr. 14 kunt u dinsdag 11 april verwachten.

