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Beste
ouders/verzorgers,
Voor u ligt het allereerste Berkenblad van het nieuwe schooljaar 2017-2018!
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:
Zakaria Abdi Faynus
29 augustus
groep 1/2
Maes Al Zoubi
3 september
groep 4
We gaan weer
starten!
En dan is ineens na zes
weken de zomervakantie weer voorbij!
Hopelijk heeft u met uw kind(eren) een
goede vakantietijd gehad. Nu gaan we er
samen een goed en plezierig schooljaar van
maken. Het team van De Berkenhof heeft er
veel zin in! Wij doen weer onze uiterste best
om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.
En we kunnen het niet vaak genoeg herhalen:
Een goed contact met u als ouder is daarbij van essentieel belang!
Onze nieuwe leerlingen heten we van harte welkom op de Berkenhof:
Voorschool: Jaylinn, Milan, Annabel, Daniël
Groep 1/2: Lotte, Emma, Malak, Mara,
Benjamin
Groep 4: Isa, Emie
Groep 5: Frankie
Groep 6: Jayden
groep 8: Koen, Esmee
We wensen ze veel succes en plezier toe!

LUSTRUMJAAR OP DE BERKENHOF

We hebben het in het laatste Berkenblad al vermeld:
Dit schooljaar is voor De Berkenhof 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 openingsactiviteit van het lustrumjaar heeft vanmiddag al plaatsgevonden!
Om 14.45 hebben alle kinderen op het schoolplein een ballon voorzien van naam
de lucht in laten gaan. Uiteraard zijn de ballonnen biologisch afbreekbaar! Er is
een foto gemaakt, waarbij alle kinderen in een grote 40 staan. Daarna hebben
we getoast met “champagne”en een lekkere koek op het jubileumjaar!
Vervolgens zijn de kinderen voorzien van een aftekenkaart langs verschillende
activiteiten gegaan, die uitgezet waren in de klassen.
De foto’s staan binnenkort op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl
Druk in de klas
In de groepen3/4 en 5/6 ziet u een bord hangen, dat door de
leerkrachten ingezet wordt om o.a. klassenafspraken op een
positieve manier in te slijpen en impulsbeheersing bij
kinderen te trainen: Bijv. eerst je vinger opsteken en dan pas
antwoorden, aandacht richten op eigen werk, netjes omgaan
met materialen etc. De kinderen verdienen individueel iedere
dag, als het goed gaat een “krul”op het bord. Op het einde
van de week wisselen ze de verdiende “krullen” in voor een
individuele beloning. Juf Fleur heeft dit systeem vorig
schooljaar uitgeprobeerd en hier goede resultaten mee
behaald. Door in de onder- en middenbouw “Druk in de klas”
goed en consequent in te zetten, beklijven basisafspraken
om tot een goede werkhouding te komen en is het in groep
7/8 niet meer nodig. Ouders van groep 3/4 en 5/6 horen
hier tijdens de informatie avond meer over.

Aandacht-training
Alles wat je aandacht geeft, groeit. Een prachtige
uitspraak waar we komend schooljaar extra aan
gaan werken in alle groepen. Elke week staat er een
opdracht rondom aandacht centraal in iedere groep.
De opdrachten hebben als doel de kinderen te leren
zich bewust te worden van waar de aandacht op dat
moment naar toe gaat. Wat kunnen ze doen als ze
zijn afgeleid van datgene waar ze mee bezig zijn en
wat kunnen ze doen om de aandacht weer terug te
brengen naar het hier en nu.
Naaldvilt en gordijnen
Zoals u vast al heeft gezien, zijn de vloeren van groep 3/4, 5/6 en de gang bij
groep 1/2 en voorschool voorzien van naaldvilttegels. Voordeel hiervan is dat je
de vloer beter stofvrij kunt houden (stofzuigen) en makkelijk schoon kunt maken
(ook bij vlekken). Dat het ook het geluid aanzienlijk dempt (schuiven van
stoelen), hebben we al gemerkt.
De stof van de gordijnen was nog niet voorradig, maar eind september hangen
ze in de lokalen! Verder zijn alle toiletblokken van onder tot boven zeer goed
gereinigd!
Schoenen uit voor groep3/4 en groep 5/6
Omdat de kinderen met name na het speelkwartier
veel zand mee naar binnen lopen, kiezen we ervoor
om de schoenen uit te doen en op sokken, slippers,
slofjes in de klas te zitten. Uit onderzoek is gebleken
dat het ook nog eens een positieve invloed heeft op
het welbevinden van de kinderen: Het
huiskamergevoel, dus het wordt heel gezellig in de
klas!
Studieverlof meneer Wouter
In de vakantie heeft meneer Wouter bericht gekregen dat de lerarenbeurs is
toegekend, en dat hij kan starten met zijn universitaire studie onderwijskunde.
Op woensdag heeft meneer Wouter studieverlof. Juf Paulien neemt dan groep
7/8 over. Zij stelt zich hierbij aan u voor:
“Hallo leerlingen, ouders en verzorgers! Ik ben juf Paulien en ik zal dit schooljaar
op woensdag op de Berkenhof te vinden zijn. Van september tot en met half april
sta ik voor groep 7/8. Ik heb er heel veel zin in! Een paar jaar geleden ben ik
afgestudeerd van de Universitaire Pabo in Leiden, waar ik vervolgens ook voor de
klas heb gestaan. Nu wilde ik echter graag terug naar Breda, waar ik vandaan
kom, om daar met mijn vriend samen te gaan wonen. Voorafgaand daaraan ben
ik eerst een aantal maanden naar Zuid-Amerika geweest om daar te reizen,
Spaans te leren, maar ook om als vrijwilliger les te geven op een basis- en
middelbare school in Peru. Naast reizen is muziek een grote hobby van me, en
houd ik van sporten. Ik ben van plan om vaak naar de Berkenhof te fietsen, dus
misschien spot je me ’s ochtends op mijn blauwe racefiets… Tot ziens op
woensdag, groetjes, “
Juf Paulien.

Mogen wij ons even voorstellen?
Wij zijn Boris Beer Kentalis!
Vanaf maandag 4 september zal er in het gebouw van uw
school een nieuwe groep geopend worden. Wij komen in
de twee lokalen direct links naast de hoofdingang.
Boris Beer is een vroegbehandelingsgroep voor kinderen
met een TaalOntwikkelingsStoornis (afgekort TOS). Door middel van een
methodisch en doelgericht dagprogramma bieden we behandeling aan de
kinderen.
Onze groep bestaat uit maximaal 7 kinderen per dag.
Wij zijn geopend op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag.
De kinderen komen van 9.00 tot 14.00 uur.
Ons behandelteam bestaat uit 2 pedagogisch behandelaren, een logopediste,
een behandelcoördinator, een fysiotherapeut en een ouderbegeleider,
In de volgende nieuwsbrief zullen we onszelf verder voorstellen!
Team Boris Beer

De informatieavonden schooljaar 2017-2018
Volgende week start de informatie avond op
donderdag 7 september (zie schoolkalender).We
verwachten u allemaal op deze avond. U krijgt deze
week een persoonlijke uitnodiging van de
groepsleerkracht van uw kind.
19.00-19.45 1e ronde info groepen 1 t/m 8
19.45-20.30 2e ronde infogroepen 1 t/m 8

Rectificatie informatiekalender
De landelijke afdeling van VVN heeft besloten om het theorie-examen van het
Jeugdverkeersexamen één week te vervroegen. Dit bericht ontvingen we in de
eerste week van de zomervakantie.
Het examen is nu NIET op 12 maart op 5 april 2018.
Per abuis staat bij de MR oudergeleding het emailadres van Jamal Kalaykhan
foutief vermeld in de informatie kalender. Het moet zijn:
jkalaykhan10@yahoo.com

Luizenzakken
Alle kinderen hebben de luizenzak de laatste dag voor de zomervakantie mee
naar huis gekregen, zodat deze gewassen kon worden.
De eerste schooldag heeft uw kind, als het goed is, de schone luizenzak weer
mee naar school genomen! Mocht de luizenzak kapot zijn, dan kunt u bij de
groepsleerkracht een nieuwe aanschaffen voor € 3,Op de informatiekalender staat aangegeven in welke week
de kriebelmoeders komen “kriebelen”!
Om goed te kunnen kriebelen, mag er geen gel in het haar
van de kinderen zitten. Het is fijn als u daar rekening mee
houdt op de “kriebeldagen”.
Donderdag a.s. wordt er gekriebeld.
Gevraagd: Vrijwilligers voor kascontrole
Vóór de algemene ledenvergadering van de oudervereniging
(maandag 18 september), vindt er een kascontrole plaats. Samen
met de penningmeester van de oudervereniging, Marie-Louise
Hermans en Linda Verkerk, die deze taak dit schooljaar overneemt,
wordt deze controle uitgevoerd. U kunt aanmelden bij Marie-Louise
Hermans: 458803.
Bewegingsactiviteiten
Dit schooljaar hebben de kinderen van groep
3 t/m 8 weer op vrijdagochtend gymles in
Sporthal Arkendonk. De groepsleerkrachten
geven zelf de bewegingslessen.
Om de week komt de sportcoach juf Nicole
van MOVE (nieuwe naam!)de bewegingsles
ondersteunen.
We volgen het bewegingsprogramma zoals
opgesteld door MOVE. Hierbij komen elke les
specifieke onderdelen in circuitvorm aan bod
en alle kinderen zijn de hele lestijd actief
bezig!
Weet u het nog: gymschoenen zijn verplicht! Mag uw kind om een bepaalde
reden niet meedoen met de gymles, dan horen we dat graag van u, als ouder!
Uw kind blijft dan tijdens de gymtijd van de groep op school. Daarnaast is er
iedere dinsdagochtend begeleid buitenspelen. Op donderdag wordt er tijdens het
speelkwartier een Spel van de dag geïntroduceerd, waaraan kinderen mee
kunnen doen. Ook krijgen de kinderen van groep 7/8 in maart en april van dit
schooljaar een aantal lessen zwembadvaardigheid aangeboden.
Uw kind is jarig!
Een feestelijke en spannende dag voor uw kind!
Natuurlijk vinden we het leuk, gezellig en
belangrijk om dit te vieren. Met name in de
voorschool en groep 1/2 wordt een verjaardag
uitgebreid gevierd. Hoe doen wij dat op de
Berkenhof? Voor onze nieuwe ouders volgt

hieronder een uitleg:
Het is fijn als u tijdig aan de leerkracht doorgeeft wanneer uw kind zijn/haar
verjaardag wil vieren. De leerkracht kijkt dan of dit mogelijk is.
In de voorschool en groep 1/2 is de ouder/verzorger van harte welkom om
samen met de hele klas de verjaardag te vieren (vergeet uw fototoestel niet!).
De viering zal ongeveer een half uurtje duren. In dit half uur worden er liedjes
gezongen, met instrumentjes gespeeld, een ceremonie gehouden (ieder kind
feliciteert de jarige) en kaarsjes aangestoken en uitgeblazen. Uiteraard mag er
ook getrakteerd worden. We hebben hier afspraken voor gemaakt die gelden van
voorschool t/m groep 8. Het is de bedoeling dat uw kind iets kleins en “lekkers”
trakteert. Dit kan bijv. een cakeje of een blokje kaas met een komkommertje
zijn. Een zakje chips of iets dergelijks mag ook. Eén traktatie is voldoende. Het is
niet de bedoeling om cadeautjes zoals een pen, gum, poppetje etc. erbij te doen.
Als u twijfelt of u een geschikte traktatie in gedachte heeft, kunt u altijd
overleggen met de leerkracht. Een geknutselde traktatie met iets lekkers is
natuurlijk helemaal leuk! Op internet zijn veel leuke ideeën te vinden! Wij
wensen u en uw kind alvast een heel fijne verjaardag toe en hopen u zo
voldoende te hebben geïnformeerd.
Bereikbaarheid directie
Juf Nelly is dit schooljaar veel in groep 3/4 te vinden: Maandag, dinsdag en om
de week op woensdag.
Op woensdagmiddag na 12.30 (als er geen cursussen zijn), donderdag en op een
aantal vrijdagen is juf Nelly bereikbaar voor vragen, inschrijvingen etc.
Afspraak mobiele telefoons
Om gedoetjes te voorkomen (filmpjes/foto’s maken, extra lang op
het toilet blijven om de telefoon te checken etc.), hebben we de
afspraak dat kinderen hun mobiele telefoon thuis laten. Als
kinderen toch hun mobieltje meenemen, leveren ze het tijdens de
schooluren in bij de leerkracht.
Kinderen mogen altijd indien nodig de schooltelefoon gebruiken om hun ouders
te bellen.
Nieuwe methode
voortgezet technisch
lezen
Dit schooljaar starten we
vanaf groep 4 t/m groep 8
met de methode
Leesparade, een methode
voor voortgezet technisch
lezen. Het vervangt de
methode Lees maar door
van groep 4 t/m 6.
Leesparade wordt ook
ingezet in groep 7 en 8, wat
heel fijn is voor kinderen die moeite hebben met lezen. U hoort hier meer over
tijdens de informatieavond.

Foto KIEK
Op woensdag 27 september komt de schoolfotograaf langs
bij ons op school. De kinderen van voorschool t/m 8 krijgen
tegen die tijd nog een herinneringsbriefje mee naar huis. Ook
in het Berkenblad van 12 september komt een reminder.

Aanmelden voorschool
We kunnen weer peuters plaatsen! De maximale grootte van
een voorschoolgroep is 16. Heeft u een kind van bijna 2 1/2
jaar, dan kunt u nu al vrijblijvend een afspraak maken met
juf Carla/juf Tine om een kijkje te nemen bij de voorschool. Bij
juf Nelly kunt u uw kind officieel inschrijven.

Rapportmappen op school
Wilt u de rapportmappen die uw kind net voor de
zomervakantie mee naar huis heeft gekregen, weer
meegeven aan uw kind?

Tolk voor oudergesprekken
We zijn blij dat mevr. El Haddouti, moeder
van Issam en Chaimae, zich sinds vorig
schooljaar beschikbaar heeft gesteld om te
tolken tijdens gesprekken tussen allochtone
ouder(s) en leerkrachten. Uiteraard met
toestemming van de betreffende ouders. Dit
is heel fijn en voorkomt miscommunicatie
Heeft u hier ook belangstelling voor, meldt u
zich dan aan bij juf Nelly.

Schooldocumenten op de website

De volgende documenten zijn of worden op
de website geplaatst: De nieuwe schoolgids
2017-2018, de zorgparagraaf 2017-2018
en de informatiekalender.
In de schoolgids vindt u o.a. een
verantwoording van wat we het afgelopen
schooljaar op onderwijskundig gebied

hebben opgezet en uitgevoerd. In de zorgparagraaf staat alles vermeld wat te
maken heeft met de zorgstructuur zoals die op school wordt uitgevoerd,
informatie over passend onderwijs en ondersteuningsarrangementen.
Schoolfruitbeleid
Tijdens de vakantie kregen we een bericht dat vanaf 4
september scholen weer kunnen inschrijven voor het gratis
schoolfruit. We melden onze school in ieder geval weer aan.
Of de school daadwerkelijk mee mag doen, wordt na de
sluitingsdatum van 14 september door loting bepaald.
Inmiddels hebben wij, omdat we al een paar jaar gebruik
hebben gemaakt van schoolfruit, zelf schoolfruitbeleid opgezet. Dit kunt u lezen
in onze schoolgids onder het kopje voedingsbeleid (website). Drie keer per week
verwachten wij dat kinderen zélf van thuis fruit meebrengen. De fruitdagen zijn
dinsdag, woensdag en donderdag. In het Berkenblad houden we u op de
hoogte of we ingeloot worden voor het gratis schoolfruit.

Informatie voor (toekomstige) ouders van
Tussenschoolse opvang (TSO) de Berkenhof
Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan en uw
kind(eren) zijn weer van harte welkom bij de
tussenschoolse opvang verzorgd door SKO.
Graag willen wij u attent maken op een aantal belangrijke
punten:
-De Tussenschoolse opvang wordt ook dit jaar weer
verzorgd door Stichting kinderopvang -Oosterhout.
- de Tussenschoolse opvang administratie ( aan/afmelden en financiële zaken)
wordt verzorgd door Murlen
Voor vragen aan Murlen kunt u contact opnemen via:
Telefoonnummer 085-2734910 of via de website
www.murlendienstverlening.com/helpdesk
-Uw kind verblijft gedurende de opvang in een verzorgde, gezellige ruimte van
SKO. Deze ruimte bevindt zich naast het voorschool lokaal van de Berkenhof.
De kinderen mogen altijd vrij spelen, daarnaast bieden wij kleine knutsel,
sport/spel, gymzaal en buitenactiviteiten aan.
-De TSO wordt op maandag, dinsdag en donderdag verzorgd door de
pedagogisch medewerkster van SKO Marie Jolie de Jongh.
-Op vrijdag wordt de TSO verzorgd door de pedagogisch medewerkster van SKO
Chantal Kastelijns.
Informatie van de leerplichtambtenaar
Dit jaar valt het Offerfeest van vrijdag 1 september tot en met zondag 3

september. Middels deze mail willen wij u informeren over wat de richtlijnen
zijn voor verlof in verband met het Offerfeest.
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 Strafrechtelijke Aanpak
Schoolverzuim van het Openbaar Ministerie’. Hierin is vermeld dat dat het
Offerfeest 3 dagen kan duren, maar de imam laat weten dat leerplichtige
kinderen het feest ook alleen de eerste dag kunnen vieren en daarna weer naar
school kunnen gaan. Dit is een richtlijn.
In de genoemde handleiding is ook vermeld hoe met verlof voor andere
religieuze feestdagen kan worden omgegaan. Voor meer informatie daarover
verwijzen wij u dan ook naar deze handleiding.
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). Er is dus geen sprake van het wel of
niet verlenen van verlof door het hoofd van de school. Een leerling mag een
schooldag afwezig zijn van school vanwege de viering van het Offerfeest. Dit
geldt alleen voor de dag van de viering zelf.
Artikel 13 uit de Leerplichtwet 1969 gaat over tijd bieden aan de geloofsbeleving,
maar houdt geen rekening met viering in het buitenland. Ouders kunnen er zelf
voor kiezen om het Offerfeest 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 Offerfeest met familie in het buitenland te vieren.
Stichting Leergeld kan helpen!
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële
redenen
niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes
heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!
Leergeld Oosterhout biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan
binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals lid worden van een sport- of
hobbyvereniging, zwemles volgen of deelnemen aan de scouting. Ook de kosten
voor schoolmaterialen, schoolreizen kunnen voor gedeeltelijke vergoeding in
aanmerking komen. Daarnaast kan eventueel een fiets (voor kinderen vanaf
groep 8) of een tweedehands computer (per gezin vanaf 8 jaar) worden
verstrekt.
Indien u in de gemeente Oosterhout woont, kan Stichting Leergeld voor
kinderen van 4 tot 18 jaar een oplossing bieden. De medewerkers van Stichting
Leergeld verwijzen in eerste instantie altijd naar voorliggende voorzieningen via
de gemeente, als die van toepassing zijn.

Stichting Leergeld werkt uitsluitend met vrijwilligers. Een vrijwilliger komt aan
huis om samen met de aanvrager de mogelijkheden te bespreken en eventueel
te informeren over andere instanties.
Aarzel niet om contact met Leergeld Oosterhout op te nemen indien u twijfelt of
ook u voor ondersteuning in aanmerking kunt komen.
Voor meer informatie of aanmelding, zie www.leergeldoosterhout.nl of maak
gebruik van de folder die op onze school aanwezig is.
Leergeld is bereikbaar via telefoonnummer 0162-45 84 87 van ma t/m do 9.0011.30 uur.

Info jeugdgezondheidszorg GGD WestBrabant
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 WestBrabant 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 Berkenblad nr. 2 kunt u op dinsdag 12 september verwachten.

