Berkenblad nr.15 16 mei 2017

Beste
ouders/verzorgers,

Voor u ligt het 15e 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:
Issam El Haddouti
Helena Alnasar
Digna Peeters
Anouar van Bijsterveld
Fatmagul Kelesliognu
Sjengul Kelesliognu
Jayden Kuipers
Elisa Dijkstra
Isare Heijne
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mei
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mei
mei

groep 4
groep 5
groep 6
groep 1/2
voorschool
voorschool
voorschool
voorschool
groep 4

Koningsspelen 21 april 2017
Fris weer maar dankzij het oranjezonnetje en gelukkig veel helpende handen
hebben wij er voor de kinderen weer een gezellige, sportieve dag van kunnen
maken. We begonnen binnen met een warming-up verzorgd door onze eigen juf
Fleur en Owen, Kenza, Tess en Fikri uit groep 5/6. Het lied en dansje Okido
werkte aanstekelijk en al snel waren alle spieren goed opgewarmd.
De werkgroep sportdag had voor alle kinderen een programma op het
schoolplein uitgezet en in de zaal van sporthal Arkendonk. Het spelletjescircuit
was ook dit jaar weer gesponsord door de fam. Boels. Hartelijk bedankt Nicole en
Ben-Willem, want daardoor was er meer mogelijk!
Tussen de twee verschillende onderdelen kregen de kinderen in de eigen groep
de koningslunch aangeboden en als slot ijsje.
Namens de werkgroep, team en alle kinderen: Bedankt voor alle hulp!

Avondvierdaagse
Vanaf vandaag dinsdag 16 mei gaat de
Avondvierdaagse weer van start! Dit alles onder
begeleiding van Jolanda (lid OV en moeder van
Owen en Ian) en Marieke (moeder van Simon)
Alvast bedankt voor de fijne hulp!
De informatie is maandag 8 mei j.l. meegegeven
aan de kinderen.
Eindtoets groep 8
Deze week krijgen de kinderen van groep 8 de resultaten van de eindtoets IEP.
In het volgende Berkenblad geven wij u hier meer informatie over.

Afname Entreetoets
Vanaf 15 mei t/m 2 juni wordt er in de groepen 6 en 7 de
Entreetoets afgenomen. Indien de resultaten voor de
zomervakantie bekend zijn, bespreken de
groepsleerkrachten dit tijdens de oudergesprekken van 3
en 6 juli a.s.

Verkeersexamen
Het praktijkexamen is vorige week dinsdagmiddag 9 mei gefietst! De uitslag
volgt nog!
Uitreiking verkeersdiploma
Op onze informatiekalender staat de
uitreiking van het verkeersdiploma
in de week van 22 mei gepland. U
hoort nog van meneer Wouter op
welke dag en tijdstip de diploma
uitreiking plaats zal vinden.

Berkenhofshow
Zoals op de informatiekalender genoteerd staat, komt er
weer een Berkenhofshow aan! Donderdag 18 mei vanaf
14.30-15.30u bent u van harte welkom in de aula van de
school.
Herinnering ouderbijdrage

Zoals u wellicht weet, stelt de oudervereniging ieder
schooljaar een ouderbijdrage vast. Dit jaar is deze bijdrage
vastgesteld op 40,- euro per kind. Van deze bijdrage
bekostigt de oudervereniging alle extra activiteiten die
NIET in het leerlingenbudget dat school ontvangt van de
overheid zitten. Bijv. de Sinterklaasviering, Kerstviering,
Carnaval, Laatste schooldag en vooral de schoolreis. U zult
begrijpen dat met name de vervoerskosten hiervan hoog
zijn.
Het overgrote deel van de ouderbijdrage gaat dan ook naar de bekostiging
van de schoolreis. Om dit mogelijk te maken voor uw kind en alle
kinderen wordt gerekend op uw bijdrage.
Schoolreis
Ieder jaar gaan we als school op schoolreis. Het doel van
de schoolreis is het groepsgevoel te benadrukken.
Veiligheid staat hierbij wel voorop.
We willen dat alle kinderen van groep 1-2 hier aan deel
kunnen nemen.
Bij kinderen met extra zorg is het belangrijk om samen
met ouders naar een oplossing te zoeken. Een voorstel zou kunnen zijn dat 1 van
de ouders mee gaat en de verantwoordelijkheid en zorg op zich neemt, zodat de
leerkracht de zorg kan dragen voor de rest van de groep. Kinderen die vanaf
april instromen gaan niet mee op schoolreis. Zij hebben deze periode vooral
nodig om te wennen op school. Dit is al een heftige verandering en ze zijn dan
ook nog maar net 4.
Met de ouders van de kinderen die vanaf januari instromen wordt een
adviesgesprek gehouden. Samen met de ouders wordt besloten of een kind wel
of niet mee kan op schoolreis. We streven ernaar dat deze kinderen ook mee
kunnen. Kinderen die vanaf januari instromen en extra zorg nodig hebben of 's
middags nog slapen, nog niet in staat zijn een hele dag met de groep mee te
lopen etc... adviseren wij in goed overleg met ouders om niet mee te gaan op
schoolreis. Vanaf groep 1 zal dan gekeken worden naar een passende oplossing
om toch mee te kunnen (zie hiervoor de afspraken kinderen met extra zorg
groep 1-2).
Tot het vijfde jaar beslissen in alle overige gevallen de ouders of zij het
verstandig vinden om het kind mee te laten gaan op schoolreis (zie schoolgids)

We gaan op schoolreis!!!!!
16 juni is het weer zover. We gaan op schoolreis. Dit jaar gaan we naar…..

Kidzcity is het grootste indoor attractiepark van de randstad!
Bij KidZcity zijn de spannendste, origineelste en leukste attracties te vinden die
je je maar kunt voorstellen. Deze attracties zijn verspreid over 5000 m2!
Klimmen, glijden, rijden, botsen, zweven, spelen, schieten en kruipen. Het kan
allemaal in KidZcity!
Alle kinderen van groep 1 t/m 7 worden om 8.30u op school verwacht. De bus
vertrekt om 9.00u. Natuurlijk zijn alle ouders welkom om de kinderen uit te
zwaaien!
Om 14.30 vertrekken we vanuit Utrecht en om 15.30u worden de kinderen weer
terug op school verwacht.
De lunch, inclusief drinken, wordt verzorgd en ook wordt er door ons één
tussendoortje aangeboden. Wij adviseren u om uw kind één extra
tussendoortje mee te geven (te denken aan een koekje of fruit) en twee
bekers of twee pakjes drinken.
Kidzcity geeft aan dat je iets te eten en te drinken mee mag nemen maar niet te
veel. Wij willen u vragen zich aan de door ons geadviseerde hoeveelheid te
houden.
Extra geld is tijdens deze schoolreis overbodig.
De kinderen mogen tijdens het spelen geen schoenen aan en zijn verplicht om
sokken te dragen.
De ouders van groep 1-2 vragen wij om eventueel extra verschoning mee te
geven in een rugzak wanneer u denkt dat, dat nodig is.
We maken er een fijne dag van!
De schoolreiscommissie
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden… Kijk dan op: www.kidzcity.nl, voor meer
informatie.

OP 1 JUNI OM 13.30 UUR LOPEN WE MET DE SCHOOL
VOOR KINDEREN MET HET ‘SYNDROOM VAN USHER’
Ongeveer 1000 mensen in Nederland hebben het Syndroom van Usher.
Deze groep wordt slechthorend of doof geboren. Velen hebben ernstige
evenwichtsstoornissen. Als de kinderen opgroeien
ontwikkeld zich een oogziekte Hierdoor gaan de kinderen
ook langzaam slechter zien.
De combinatie van doofheid en blind worden heet het
Syndroom van Usher.
De dagelijkse dingen, die voor veel mensen normaal zijn
worden met deze dubbele beperking lastige uitdagingen.
Stichting UsherSyndroom is een organisatie die zich tot doel heeft gesteld om
geld in te zamelen voor de stimulering van betere diagnostiek, de
ontwikkeling van een behandeling en het verbeteren van de kwaliteit van leven
van de mensen met dit syndroom.
Het zou een groot goed zijn als kinderen en jonge mensen met het Usher
syndroom straks geen beperking meer hoeven te ervaren in horen en zien.
Met het sponsorgeld van deze actie steun je het onderzoek en geef je kinderen
de kans om te blijven zien en horen, lees meer hierover op:
http://www.ushersyndroom.nl/

KOM KIJKEN EN MOE
DIG AAN……
DONDERDAG 1 JUNI VANAF 13.30 UUR,
OP SCHOOL!
Musical en kamp
Voor de eindejaarsactiviteiten van groep 8 hebben we samen met de
oudervereniging afspraken gemaakt om de musical en het kamp
organisatorisch goed uit te voeren.
Dit schooljaar zal de musical opgevoerd worden door groep 7 en groep 8 samen.
We hebben de keuze moeten maken dat groep 7 en 8, indien zij een
combinatiegroep vormen, met elkaar op kamp gaan en met elkaar de musical
opvoeren. Naast het personele en daarbij horende financiële plaatje, hebben we
ook te maken met te kleine groepen om een musical goed op de planken te
kunnen zetten.
Dit schooljaar zal groep 8 nog eenmaal alleen op kamp gaan, maar de musical
wordt al samen opgevoerd. In de nabije toekomst zal het er als volgt uitzien (bij
combinatie 7/8):
Schooljaar 2017-2018: groep 7/8 gaat op kamp
Schooljaar 2018-2019: groep 7/8 voert een musical op.

In het verleden werd aan de musical de afscheidsavond van groep 8 gekoppeld.
Als groep 8 in het jaar van afscheid op kamp gaat en dus geen musical opvoert,
wordt er uiteraard een afscheidsfeest / afscheidsactiviteit voor de leerlingen en
ouder(s)/ verzorger(s), broer(s)/zus(sen) en familie georganiseerd.
Op deze manier zorgen we ervoor dat iedere groep met een mooi afscheid de
basisschool zal verlaten!
Met vriendelijke groet,
Wouter Boeren
Vacature medezeggenschapsraad
Als gevolg van het vertrek van een lid van de oudergeleding
ontstaat er aan het eind van het schooljaar een vacature in
de Medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt, praat en
beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een
bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.
De MR heeft op bepaalde onderwerpen advies en/of instemmingsrecht. Daarbij
moet bijvoorbeeld gedacht worden aan besteding van financiële middelen, de
kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de
formatieplanning, visie en beleid van de school etc. De MR vergadert ongeveer 5
tot 6 keer per jaar. De MR bestaat uit vier leden: 2 ouders en 2 leerkrachten.
Meer informatie over de MR is te vinden op de website van school (onder
ouders).
Je hoeft geen kennis te hebben van onderwijsbeleid, een portie gezond verstand
en betrokkenheid bij het wel en wee van de Berkenhof is genoeg.
Graag reageren voor 01-06-2017
Heb je interesse in deze functie, of wil je meer informatie, neem dan contact op
met
Wouter Boeren, voorzitter van de MR. w.boeren@kbsdeberkenhof.nl
Of vul onderstaand antwoordformulier in en stop deze in het postvakje van de
MR (teamkamer)
Graag kom ik volgend jaar de oudergeleding van de MR versterken.
Naam:
Telefoonnummer:
Mailadres:

Vader / moeder van:

Mochten zich meerdere kandidaten melden, dan volgt er een verkiezing waarin
ouders hun keuze mogen bepalen.
Herinnering tevredenheidsonderzoek
Vorige week heeft u een uitnodiging ontvangen om deel
te nemen aan het tevredenheidsonderzoek. Uw bijdrage
is voor ons heel waardevol.
De sluitingsdatum is 28 mei a.s. Doet u mee?

Onderzoek hoogsensitiviteit
Onze school werkt mee aan een onderzoek naar
hoogsensitiviteit bij kinderen: deze kinderen
gedragen zich soms wat anders, in de klas, op school
of bij het spelen met vriendjes of vriendinnetjes. Het
onderzoek is geheel anoniem en kan waardevolle
informatie opleveren voor een betere herkenning en
begeleiding van een deel van onze kinderen!
Voor een goed wetenschappelijk onderzoek is het van
belang dat er zoveel mogelijk ouders, leerlingen en
leerkrachten meedoen aan het onderzoek. Alleen dan
krijgen we duidelijk wanneer er bij een kind in meer
of mindere mate sprake is van hoogsensitiviteit.
U ontvangt – of hebt inmiddels ontvangen - een email waarin u gevraagd wordt of u mee wilt doen aan
dit onderzoek .
Wij bevelen deelname van harte aan!
Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot het samenwerkingsverband:
076-5607778 of 076-5607777 of tot Klaartje
Emmen (IB-er) van onze school.

De week van 12 t/m 21 mei is het de
Week van ons Water.
Tijdens die week organiseren verschillende
gemeenten in Brabant allerlei activiteiten
rondom het thema water.
Ook Oosterhout doet mee.
Zondag 21 mei: watermarkt,
watergames en rioolwandeling
Op zondag 21 mei organiseert de gemeente
Oosterhout in samenwerking met

verschillende waterpartners een Watermarkt met allerlei leuke watergames voor
de jeugd. Kruip in een waterbal, spuit eens met een echte brandweerspuit en leef
je uit op het luchtlussen. Of waag een gokje bij het waterrad van fortuin en maak
kans op leuke waterprijzen. Hoe kun je water besparen? Wat kunnen we doen
om het vele regenwater bij hevige buien op te vangen? Wat doet de gemeente
hierin? En wat kan ik zelf doen, in en om het huis? Wat is infiltreren? Hoe ziet
een rioolgemaal eruit? En hoe werkt het? Wat mag je in het riool gooien en wat
niet? En wat gebeurt er dan met de rioolpompen? Je vindt al deze antwoorden op
de Watermarkt. Altijd al eens onder de grond willen kijken, in het riool? Doe dan
mee met de rioolwandeling! Locatie: Gemeentewerf Oosterhout, Kanaalstraat 1.

Hemelvaart
Zoals u op de informatiekalender kunt lezen,
zijn alle kinderen van voorschool t/m groep 8
op 25 en 26 mei a.s. vrij.

Het Berkenblad nr. 16 kunt u dinsdag 30 mei verwachten.

