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Beste
ouders/verzorgers,

Voor u ligt het laatste 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:
Owen Kramer
24 juli
groep 6
Acelya Keleslioglu
24 juli
groep 7
Lesley Bergmans
31 juli
groep 8
Caitlin Jorna
2 augustus
groep 1/2
Kenza van Bijsterveld
4 augustus
groep 6
Gradciano van der Made
5 augustus
groep 4
Nick Lebbing
5 augustus
groep 5
Sidar Borkan
10 augustus
groep 3
Sharella Jadnanansing
13 augustus
groep 6
Jennifer Willemse
15 augustus
groep 7
Yasmina Boudan
22 augustus
groep 5
Zakaria Abdi Faynus
29 augustus
groep 1/2
Maes Al Zoubi
3 september
groep 3/4

De sponsorloop was een succes!
Op 23 juni bezocht Stijn, namens stichting Ushersyndroom,
weer onze school. Nu om de cheque in ontvangst te nemen.
We waren met z’n allen heel blij dat we een bedrag van
bijna 1200,- euro opgehaald hebben. Wat een inzet!
Allemaal voor stichting Ushersyndroom! Geweldig bedankt!

Opening zonnepanelen

Op maandag 3 juli zijn de 20 zonnepanelen officieel in gebruik genomen.Na een
kort woordje van Maaike Caron, contactpersoon van ONE (Oosterhout Nieuwe
Energie) volgde de openingshandeling door juf Nelly en Madelief uit groep 7,
waarna de skydancers ineens omhoog plopten! Op deze duurzaamheidsdag is
Maaike in alle groepen uitleg komen geven over de werking van de zonnepanelen
en het scherm (komt nog), waarop het verbruik en de opwek te lezen is. Ook
heeft ze met de kinderen het ren-je-rot-spel gespeeld, waarbij er vragen werden
gesteld over zonnepanelen, zonne-energie, duurzaamheid etc.
Foto’s van de opening kunt u bekijken op onze website:www.kbsdeberkenhof.nl.
Musical en afscheidsavond 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 hebben 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 acht jaar basisschool wordt het nu tijd om hun
weg te vervolgen op de middelbare school. We zullen ze
missen en wensen ze natuurlijk heel veel geluk en plezier op
de nieuwe school! 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.

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
Op woensdagavond 12 juli tussen 19.00 en 20.00 haalt u met uw
kind het rapport op. Het is de bedoeling dat u echt samen met uw kind
het rapport op komt halen. U kunt dan gelijk afscheid nemen van de
groepsleerkracht van uw kind, indien van toepassing.
Tevens ontvangt u dan de nieuwe informatiekalender 2017-2018.

Afscheid juf Aniëlka
Omdat juf Klaartje, meneer Kees en juf Monique het komend
schooljaar de invulling van de ondersteuningsarrangementen
verzorgen, nemen we helaas afscheid van juf Aniëlka. We
bedanken haar voor alles wat ze voor de kinderen van de
Berkenhof heeft gedaan en wensen haar het allerbeste voor
de toekomst! En wie weet…tot ziens!

De laatste schooldag
Vrijdag is alweer de laatste schooldag.
We hebben inmiddels al heel veel kinderen die zich aangemeld hebben voor de
Berkenhof’s got talent show. Je kunt je ook niet meer opgeven.
We hebben er heel veel zin in en hopen het schooljaar zo op een feestelijke,
gezellige manier af te sluiten!
Ouders zijn vanaf 12.00u welkom om het schooljaar af te sluiten. Dit gebeurt in
de aula. Daarna mag u uw kind mee naar huis nemen en is de vakantie
begonnen.
Wij wensen u namens heel het team een fijne vakantie!

Groetjes juf Wendy en juf Angela

Verbouwingsactiviteiten in de zomervakantie
Eigenlijk stond de toiletrenovatie gepland, maar omdat de aannemer niet
voldoende personeel bij elkaar kon krijgen, is dit helaas verschoven naar
zomervakantie 2018. In plaats daarvan is het vloeronderhoud naar voren
geschoven. Dit wordt vanwege de bekostiging in fases uitgevoerd. De vloer in de
gang van de speelzaal tot voorbij de voorschool wordt vernieuwd, evenals
ruimtes en gang bij Juzt. Verder krijgen de lokalen van juf Angela en het
tussenlokaal (wordt groep 3/4) een nieuwe vloer. Op advies van Marquart is er
gekozen voor naaldvilt.
Daarnaast verdwijnen de oude verduisteringsgordijnen en komen er frisse
groene gordijnen voor terug.
Opschonen website
Ontelbare foto’s van activiteiten gedurende het afgelopen schooljaar hebben we
voor u op onze website geplaatst. U kunt de foto’s nog downloaden tot de laatste
week van de zomervakantie. Daarna zullen we alle foto’s van de website
verwijderen om ruimte te maken voor het nieuwe schooljaar! Een leuk fotoalbum voor uw kind(eren) is zo samengesteld, leuk voor nu en leuk voor later!
Schooldocumenten op de website
De volgende documenten zullen aan het begin van het nieuwe schooljaar op de
website geplaatst worden: de informatiekalender 2017-2018, de nieuwe
schoolgids 2017-2018 en het ondersteuningsplan 2017-2018 (zorgparagraaf).
Luizenzakken
Alle kinderen krijgen de luizenzak de laatste dag voor de
zomervakantie mee naar huis, zodat deze gewassen kan
worden. De eerste schooldag neemt uw kind de schone
luizenzak weer mee naar school. Mocht de luizenzak kapot
zijn, dan kunt u bij de kriebelmoeders een nieuwe
aanschaffen voor € 3,- Op de informatiekalender staat
aangegeven in welke weken de kriebelmoeders komen
“kriebelen”!
Alles nog even op een rij:
De laatste schoolweek!
Maandag 10 juli:
Middag voor de hulpouders. De kinderen van groep 7/8 spelen de musical
speciaal voor de hulpouders en alle kinderen.
Dinsdag 11 juli
Musical groep 7/8. Vanaf 19.00 uur gaat de deur open en als iedereen een
plaatsje heeft gevonden. gaan we starten (19.30u).
Woensdag 12 juli
Vanaf 11.15 nemen we samen met ouders en alle kinderen afscheid van groep 8.

Woensdag 12 juli
’s Avonds halen de kinderen van groep 1 t/m 8 samen met hun
ouder(s)/verzorger(s) het rapport op tussen 19.00-20.00 uur. Ook ontvangt u
op deze avond de nieuwe informatiekalender 2017-2018.
Donderdag 13 juli
Alle kinderen gaan vanaf 11.00-12.00 uur kennis maken met hun nieuwe
leerkracht en evt. nieuwe klasgenootjes.
Donderdag 13 juli
Afscheidsavond voor de leerlingen van groep 8. De kinderen van groep 8 worden
om 17.15 verwacht.

Vrijdag 14 juli
Laatste schooldag (zie verder in het Berkenblad) Alle kinderen zijn om 12.15 uit
en dan begint de zomervakantie! We zien iedereen graag gezond weer terug op
maandag 28 augustus!

LUSTRUMJAAR OP DE BERKENHOF
Het komend schooljaar hebben we een
feestelijk jaar, want onze school bestaat
dan 40 jaar!
We vieren dit niet in een speciale week,
maar…..het wordt een jaar vol
verrassingen!
De eerste verrassing is al heel snel,
want die vindt plaats in de eerste
schoolweek!

Jeugdgezondheidszorg door de GGD West-Brabant
Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar
U wilt het beste voor uw kind: dat het gezond en gelukkig is, voor zichzelf
opkomt en verstandige keuzes maakt. GGD West-Brabant helpt u daarbij zodat
uw kind gezond en veilig opgroeit. Onder het motto ‘ieder kind in beeld’ zet de
GGD West-Brabant zich dagelijks in met extra aandacht voor kinderen of
gezinnen die dat nodig hebben.

Publieke gezondheid
Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in uw gemeente
verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 0-18 jaar. Wij
zetten ons dagelijks in om eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel
mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. In nauwe samenwerking
met school, houden wij zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele
ontwikkeling van kinderen en jongeren in West-Brabant. Zo ook op de
gezondheidssituatie van uw kind.
Gezondheidsonderzoeken
Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houden we onder andere via
gezondheidsonderzoeken. Op de basisschool zien we alle kinderen van 5-6 jaar
en van 10-11 jaar. In de tweede klas van het voorgezet onderwijs vindt het
laatste gezondheidsonderzoek plaats. U hoort vooraf dat er een
gezondheidsonderzoek plaatsvindt, hiervoor wordt uw kind uit de klas gehaald.
De uitkomsten van ieder onderzoek sturen wij u per post toe. De resultaten
noteren wij ook in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of
dochter. Het kan zijn dat wij u en uw kind uitnodigen voor een vervolgafspraak
op de GGD.
In het kalenderjaar 2017 zien wij de kinderen geboren in 2006 en 2011 en in het
kalenderjaar 2018 zien wij kinderen geboren in 2007 en 2012. Bij het
gezondheidsonderzoek 5-6 jarigen ontvangen ouders een vragenlijst en bij het
gezondheidsonderzoek 10-11 jarigen ontvangen zowel ouders als jongere apart
een vragenlijst.
Wat doen we tijdens het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats op school of, indien uw school geen ruimte tot haar
beschikking heeft, op de GGD. Vindt het onderzoek op school plaats, dan hoeft u
hierbij niet aanwezig te zijn. Vindt het onderzoek op de GGD plaats, dan nodigen
we u uit om samen met uw zoon of dochter om langs te komen.
Voordat de onderzoeken beginnen op school, legt de medewerker van de
Jeugdgezondheidszorg in de klas uit wat zij gaat doen. Tijdens het onderzoek
controleert zij bij uw kind de lengte en het gewicht. Uw kind hoeft hiervoor alleen
de schoenen uit te doen. Op 5/6 jarige leeftijd controleert zij ook het gehoor en
de ogen. Als hier aanleiding toe is, controleert zij ook bij kinderen van 10/11 jaar
het gehoor en/of de ogen. Uw vragen en zorgen over de gezondheid en
ontwikkeling van uw kind, die u eventueel heeft aangegeven op de vragenlijst of
tijdens het onderzoek, bekijkt zij uiteraard ook. Indien nodig nemen we daarover
contact met u op.

Het team wenst iedereen
een hele zonnige vakantie
toe en we zien de kinderen
graag gezond en uitgerust
terug op maandag 28
augustus!

Het Berkenblad nr. 1 kunt u in de eerste week van het nieuwe
schooljaar dinsdag 29 augustus verwachten.

