Berkenblad nr.17 13 juni 2017

Beste
ouders/verzorgers,

Voor u ligt het 17e 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:
Michelle Wong
Markus Alnasar
Anass Boudan
Angelina Hassana
Simon de Kievit
Malak El Zoubi
Jadey van den Ouweland
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Laatste ondersteuningsteam van dit schooljaar
Op dinsdag 13 juni staat de laatste
bespreking van dit schooljaar gepland door het
ondersteuningsteam. Kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben, worden
besproken. Naast de groepsleerkracht, IB-er
nemen ook een collega van SBO De Wissel en
een orthopedagoog van Delta-onderwijs zitting
in dit team. De groepsleerkracht licht u in over
de voortgang.

Wij liepen op 1 juni voor stichting Usher!
En hoe…… verbonden door een lintje aan een buddy liepen de
onderbouwkinderen 20 minuten hard en de bovenbouwkinderen ruim 35
minuten! Wat een prestatie in dat warme weer.
We hebben heel veel geld opgehaald voor stichting Usher syndroom.
Hoeveel…….?
Op vrijdag 23 juni om 13.30 uur komt Stijn Belt weer op school om de cheque
in ontvangst te nemen.
Graag willen we alle Buddy’s en belangstellende ouders van harte uitnodigen om
daar bij te zijn!
Nog 3 nachtjes slapen!
16 juni is het eindelijk zover, dan gaan we op schoolreis 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.
Schoolkamp groep 8
Morgen is het is zover. Groep
8 gaat op kamp! We gaan dit
jaar naar De Roerdomp in
Westelbeers.
De leerlingen uit groep 8
zullen hier van 14 juni t/m
16 juni een hopelijk zeer
mooie en gezellige tijd met
elkaar beleven. Er zullen
allerlei grappige, leuke,
sportieve en misschien zelfs
spannende activiteiten
georganiseerd worden (helaas, deze blijven nog een verrassing…). Wie er verder
nog meegaan zal ik nu in het Berkenblad onthullen: meneer Kees, meneer Rob
en misschien blijft Marie-Louise (lid van de OV en moeder van Sacha)ook nog

een nachtje slapen. Marie-Louise en Carin (lid OV en moeder van Rinke) helpen
met de voorbereidingen van het kamp. Dank hiervoor!!
Ik hoop dat het drie dagen zullen worden om nooit te vergeten, waarbij ‘het
samen er een heel gezellige tijd van maken’ centraal zal staan.

Bezoek visitatiecommissie
Vandaag bezoekt de visitatiecommissie van Delta-onderwijs onze school. Zij
komt op alle scholen van Delta langs, om in alle groepen een les te observeren.
De observanten gebruiken daarvoor een kijkwijzer om het didactisch en
pedagogisch gedrag van de leerkracht in beeld te brengen. Ze maken als het
ware een foto van de school en koppelen wat ze gezien hebben terug naar het
team.

Studiemiddag 26 juni
Zoals op de informatiekalender vermeld staat, zijn
de kinderen van groep 1 t/m 8 vrij op
maandagmiddag 26 juni in verband met een
studiemiddag van het team. De peuters komen ’s
middags gewoon naar de voorschool.

Schooljaar 2017-2018
Op dit moment zijn we bezig met de organisatie voor het komend schooljaar. De
formatie is bijna rond. In het Berkenblad van 27 juni vertellen we u meer over de
groepsverdeling en de personele bezetting.

Rage spinners
Leuk, de spinners die veel kinderen meenemen naar school!
Maar…de aantrekkingskracht daarvan heeft ook een keerzijde: In
groep 5/6 is een kind de spinner op school in het eigen klaslokaal
kwijt geraakt. Juf Fleur heeft veel tijd besteed om dit met de
groep te bespreken, maar helaas heeft dit niet het gewenste
resultaat gehad. Hopelijk heeft er wel bewustwording plaatsgevonden bij
de kinderen, nl. dat je niet zomaar iets meeneemt wat van een ander is…

Informatie van de Leerplicht Regionaal Bureau West-Brabant:
Verlofaanvragen m.b.t. het Suikerfeest
Dit jaar valt het Suikerfeest op zondag 25 juni of maandag 26 juni. Hierbij
geven we aan wat de richtlijnen zijn voor het verlof in verband met het
Suikerfeest.
Het recht op vrijstelling vanwege plichten in verband met godsdienst of
levensovertuiging is vastgelegd in artikel 11 onder e van de leerplichtwet 1969.
Richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt in de “Handleiding Strafrechterlijke Aanpak
Schoolverzuim van het Openbaar Ministerie”.
Hierin is vermeld dat het Suikerfeest bestaat uit één dag. Een leerling
mag een schooldag afwezig zijn vanwege de viering van het
Suikerfeest. Dit geldt alleen voor de dag van de viering zelf.
In het algemeen geldt dat er voor religieuze feestdagen geen verlof hoeft te
worden aangevraagd. Een mededeling (vooraf!) dat een leerling niet op school
aanwezig zal zijn, is voldoende (artikel 13 Leerplichtwet 1969).
Ouders kunnen er zelf voor kiezen om het Suikerfeest in het buitenland te
vieren, maar dit is niet noodzakelijk voor de geloofsbeleving. Daarom kan geen
toestemming worden gegeven voor meerdere dagen verlof om het Suikerfeest
met familie in het buitenland te vieren.
Leerplichtambtenaar
Lian Koot
RBL West-Brabant

Het Berkenblad nr. 18 kunt u dinsdag 27 juni verwachten.

