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Beste
ouders/verzorgers,

Voor u ligt het 18e 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:

Jadey van den Ouweland groep 1/2
Santiago Vergauwen
groep 7
Madelief Hoogland
groep 7

27 juni
1 juli
2 juli

Schoolreis
16 juni was het eindelijk zover. Eindelijk gingen we op
schoolreisje naar:

Nadat de papa’s en mama’s ons hadden uitgezwaaid,
gingen we op weg naar Utrecht. De kinderen hebben erg genoten. Er waren dan
ook ontzettend veel spannende, originele en leuke attracties voor jong en oud!
Rond half 4 kwamen we weer veilig en heelhuids aan op school.
Wat zullen ze moe geweest zijn.

Kortom een geweldige dag om op terug te kijken.

Mocht u nieuwsgierig zijn naar wat de kinderen allemaal gedaan hebben bij Kidzity? … Kijk
dan op: www.kbsdeberkenhof voor de foto’s.

Een bedankje van juf Wendy en juf Angela,
Dinsdag 21 juni hebben wij onze verjaardag gevierd. We
hebben ontzettend veel waterpret gehad en erg genoten
van de kinderen!
Het was een gezellige ochtend. Naast alle waterpret
hebben we een heerlijke chipsketting gemaakt, fruitsalade
met ijs op en natuurlijk heel hard gezongen!
Ook werden we verrast met vele knuffels, felicitaties,
tekeningen en cadeautjes. Daarvoor willen we iedereen
hartelijk bedanken!

Oudergesprekken
Zoals op de kalenderkalender vermeld staat, zijn er maandag 3 juli en
donderdag 6 juli oudergesprekken. Alle ouders van kinderen uit groep 1/2
t/m groep 7 ontvangen van de leerkracht een uitnodiging en worden verwacht
voor het oudergesprek. Voor groep 6 en 7 zal de uitslag van de Entreetoets een
onderdeel van het gesprek zijn, mits de resultaten daarvan binnen zijn.
Musical en afscheidsavond groep 8

Nu groep 8 teruggekeerd is van het schoolkamp (het was erg leuk,
gezellig en vermoeiend…) wordt er uiteraard vooruitgekeken naar de
musical en het afscheid nemen van groep 8.
Dit jaar zal groep 7/8 voor het eerst samen de musical opvoeren. De uitvoering
staat gepland op dinsdagavond 11 juli. De genodigden zullen nog een
uitnodiging ontvangen. Na de musical zal er tijd zijn om de leerlingen te
complimenteren met hun prestaties en samen een drankje te drinken.
Woensdag 12 juli worden de leerlingen van groep 8 “eruit gegooid”. Na een
plechtig moment in de aula om 11.15 uur (ouders zijn van harte welkom!), zullen
zij rond 11.45 uur eruit gegooid worden.
De afscheidsavond voor de leerlingen van groep 8 zal donderdagavond
13 juli plaatsvinden. De BBQ wordt aangestoken op de binnenplaats van de
Berkenhof en we zullen er met elkaar nog een gezellig avondje van maken. De
details volgen nog.
In een overzichtje gezet:
di 11 juli: musical
wo 12 juli om 11.15 uur : uitgooien groep 8
do 13 juli: afscheidsavond groep 8
Groetjes,
Meneer Wouter

Rapportophaalavond
Het duurt nog een paar weken, maar op woensdagavond 12 juli
tussen 19.00 en 20.00 kunt u met uw kind het rapport ophalen.
Tevens ontvangt u dan de nieuwe informatiekalender 2017-2018.

Studiemiddag 7 juli
Op vrijdag 7 juli heeft het team de laatste studiemiddag van dit
schooljaar. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn vrij!

MR vergadering
Donderdag 29 juni is de laatste MR vergadering van
dit schooljaar. Hierin wordt o.a. de formatie 20172018, het schoolontwikkelingsplan 2017-2018, het
nascholingsplan 2017-2018 en de zorgparagraaf
2017-2018 besproken. Naar aanleiding van de oproep
voor de oudergeleding van de MR heeft Jamal
Kalaykhan zich aangemeld. Welkom Jamal!

Hieronder stelt de nieuwe ouder zich voor:
Hallo iedereen,
Met plezier stel ik mijzelf aan jullie voor, ik ben Jamal Kalaykhan, de vader van
Irfaan Kalaykhan van groep 6.
Ik heb mij verkiesbaar gesteld om zitting te nemen in de MR-Raad van de school.
Graag vertegenwoordig ik alle leerlingen en ouders met deze zitting door
objectief te luisteren en terug te koppelen ten goede van de ontwikkeling van
onze kinderen.
De ontwikkeling van kinderen heb ik altijd al erg belangrijk gevonden, zo heb ik
(in mijn jonge jaren) als vrijwilliger kinderen in Amsterdam Zuid-Oost begeleid
met hun huiswerk. Als betrokken ouder zie ik waar de kinderen en de school
tegen aan lopen en welke factoren daar van invloed zijn. Mede hierdoor denk ik
dat ik geschikt ben om zitting te nemen in de MR-Raad.
Verder ben ik ook al jaren stembureau-lid in Den Haag met verkiezingen. Ik zet
mij niet alleen in voor mijzelf of mijn gezin, maar ook voor anderen. Mijn
grootste talent is dat ik objectief en rechtvaardig blijf en dit gescheiden weet te
houden van mijn eigen belangen.
Voor degenen die mij nog niet kennen, laat ik weten dat ik graag kennis met u
maak. Ik sta altijd open voor vragen en praatje.
Groet,
Jamal

Schooljaar 2017-2018
We waren iets te voorbarig in het vorige
Berkenblad. Excuses daarvoor.
Op dit moment zijn we nog druk bezig
met de organisatie voor het komend
schooljaar. De concept formatie is rond,
maar wordt donderdag 29 a.s. eerst in
de MR ter kennisname / instemming
besproken. Na het weekend ontvangt u de
desbetreffende informatie over de
groepsverdeling en de personeelsbezetting.

Beste kinderen en ouders,
De laatste schooldag komt al langzaam dichterbij. Wij willen op deze ochtend
onze eigen ‘De Berkenhof’s got talent show’ houden. Vind je het leuk om op te
treden en je kunsten te tonen aan het publiek en jury, schrijf je dan snel in voor
deze show. Dit kan via het strookje die op de meegekregen uitnodiging staat. Dit
strookje lever je in bij je eigen groepsleerkracht. Wacht niet te lang met
inschrijven want vol is vol!!!
Het leuke en unieke van deze show is dat je nu de kans krijgt om met iemand
anders op te treden dan je klasgenootjes. Je mag je opa/oma, vader/moeder,
broer/zus, oom/tante, buurman/buurvrouw, iemand uit een andere klas of toch
een klasgenootje vragen om samen of in groepjes op te treden.
Wij zien jullie inschrijvingen tegemoet en tot op het podium van ‘De Berkenhof’s
got talent show!!!’

Groetjes juf Wendy en juf Angela

Meubilair groep 1/2 te koop
Op 8 augustus levert firma Schilte het nieuwe meubilair voor groep 1/2.
Al het meubilair wat nu in het klaslokaal staat aan tafels en stoelen wordt eerst
te koop aangeboden aan ouders: € 2,50 voor een stoeltje en € 5,00 voor een
tafel. U kunt dit aangeven bij juf Wendy. Het geld komt ten goede aan extra
materialen voor groep 1/2. Het resterend gedeelte wordt opgehaald en
afgevoerd.

Peuteruurtje
Donderdag 29 juni is er vanaf half 11 weer een Peuteruurtje.

Alle kinderen van onze school hebben een uitnodiging meegekregen.
De uitnodiging is bedoeld om weg te geven aan een ouder met een peuter die
mogelijk interesse heeft om naar het Peuteruurtje te komen.
Tijdens het peuteruurtje gaan we gezellig verschillende zomerse activiteiten
ondernemen. We hopen natuurlijk op goed weer! Alle kinderen tussen de 2
maanden en 4 jaar zijn samen met hun vader of moeder van harte welkom.

Kom ook!
.

Gratis zwemlessen
Afgelopen schooljaar zijn wij een groep gestart met
kinderen van groep 7 en 8, die geen zwemdiploma
hebben. Volgend schooljaar krijgt deze groep een
vervolg en willen wij een nieuwe groep starten. We
willen graag weten welke kinderen in de huidige
groep 6 geen zwemdiploma hebben.
Deze kinderen krijgen dan begin volgend schooljaar
een brief mee naar huis (via de leerkracht), met de
uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over
gratis zwemlessen.
Geeft u als ouder dit door aan juf Fleur?
Groetjes,
Sportcoach Nicole Huizinga
Voortgang tevredenheidsonderzoek
Het externe bureau Beekveld&Terpstra verwerkt momenteel alle
enquêteformulieren van de Delta-scholen. Dit vergt uiteraard tijd.
Dank aan de 22 ouders die de moeite hebben genomen om het enquêteformulier
in te vullen!

Tegemoetkoming indirecte schoolkosten en tegoed voor na-school.nl

Als u een laag inkomen heeft kunt u van
de gemeente voor indirecte
schoolkosten een bijdrage ontvangen.
Ook voor het meedoen aan naschoolse
activiteiten bestaat nu de mogelijkheid
een tegoed aan te vragen, die u in kunt
zetten op www.na-school.nl. Zo kunnen
uw kinderen ook naschooltijd meedoen
aan leuke en leerzame activiteiten bij u
in de buurt. U kunt een tegoed
aanvragen via de gemeente maar
eventueel ook via stichting leergeld.
Hulp nodig?
De burgeradviseurs van Surplus Welzijn helpen u graag verder. Zij zijn te
bereiken op telefoonnummer (076) 52 23 220 (vragen naar Surplus Welzijn
Oosterhout) of via het e-mailadres burgeradviseur@surpluswelzijn.nl

Het Berkenblad nr. 19 kunt u in de laatste schoolweek van het jaar
dinsdag 11 juli verwachten.

