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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het tweede 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:
Emie Gersonius
Kübra Sert
Sacha Hermans

groep 4
groep 7
groep 8

14 september
15 september
19september

Onze nieuwe peuters die gestart zijn op onze
voorschool heten we van harte welkom op de
Berkenhof:
Naïl Bouamar en Darwin Giel.
We wensen ze veel succes en plezier toe!

Compliment voor u!
Aan het begin van het schooljaar hebben we
aangegeven dat ouders met hun kinderen voortaan
buitenom lopen naar de desbetreffende entree.
Waarom? Deels omdat Kentalis in de lokalen zit die
aansluiten bij de teamkamer, maar ook omdat we de
teamkamer weer echt als onze teamkamer willen
gebruiken. Het kwam steeds vaker voor, dat ouders
met kinderen door de teamkamer heen liepen,
terwijl op dat moment een leerkracht een
(telefonisch)gesprek voerde met een ouder. Dat kan
natuurlijk niet, vandaar dat we mede door de komst
van Kentalis, hier een aanpassing op hebben
gemaakt.
Begrijpelijk dat u hier aan moet wennen, dat u het misschien vervelend vindt,
maar….u heeft het goed opgepakt. Heel fijn!Dank u wel voor uw medewerking!

Vooraankondiging staking 5 oktober
CNV Onderwijs en de andere bonden
roepen hun leden op om op donderdag 5
oktober één dag te staken.
Actie is nodig, juist nu!
Hoewel er veel wordt gesproken over
verhoging van de lerarensalarissen, heeft
de politiek geen concrete toezeggingen
gedaan over structureel eerlijke salarissen
en minder werkdruk. Daar is veel meer
geld voor nodig dan de bedragen waar nu
in Den Haag over wordt gesproken. Het onderwerp werkdrukvermindering is zelfs
nog helemaal niet aan de orde geweest in de formatie. De eis die CNV Onderwijs bij
de politiek in Den Haag neerlegt is te vinden op www.samenvoorgoedonderwijs.nl.
De staking is nodig om duidelijk te maken dat er meer nodig is dan “een
substantibedrag” of 270 miljoen.
Bij directie en team van de Berkenhof is de bereidheid om te staken groot. Iedereen
die op donderdag werkt, heeft aangegeven te willen staken. We houden u op de
hoogte, ook als Delta-onderwijs met informatie komt. Wilt u er rekening mee
houden dat er op donderdag 5 oktober geen les wordt gegeven en uw kind thuis
blijft? Wij hopen op uw begrip.

Foto KIEK
Op woensdag 27 september komt de schoolfotograaf langs bij
ons op school. Dit staat ook aangegeven in de informatiekalender.
Krijn start met de broertjes-zusjes foto’s gelijk bij aanvang
van de school. De peuters van de voorschool zijn om 10.30
aan de beurt.

Aanmelden voorschool
We kunnen weer peuters plaatsen!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. We
hebben al weer aanmeldingen, dus…

Stagiaires Vitalis College Breda
Vanaf 4 september tot het eind van het schooljaar komen Britt, Jimmy en Bram hun
stage uitvoeren op de Berkenhof. Britt is maandag en dinsdag in groep 3/4 te
vinden, Jimmy in groep 5/6 en Bram in groep 1/2 (dit komt de volgende keer in het
Berkenblad).
Ze stellen zich hieronder aan u voor:
“Hallo allemaal,
Mijn naam is Britt Schmitz en ik ben 18 jaar oud. Ik zit op de opleiding
onderwijsassistent en dit jaar is mijn eindexamenjaar. Het komende
schooljaar kom ik stage lopen in groep 3 en 4 op de maandag en
dinsdag. Mijn hobby's zijn sporten en scouting. Ik ben met veel plezier
al 5 jaar leiding van een groep kinderen. Ik heb er zin in om er een leuk
jaar van te maken!
“Hallo, mijn naam is Jimmy Voeten en ik ben 20 jaar. Ik studeer
onderwijsassistent op het Vitalis College in Breda, daar zit ik nu ik het laatste jaar.
Ik loop dit jaar stage in groep 5/6 bij Juf Angela. Vorig jaar heb ik ook al stage

gelopen op de Berkenhof. Ik ben toen eind april in groep 3/4 begonnen.
Waarschijnlijk ben ik tot februari op de Berkenhof. Ik hoop dan af te studeren en
mijn diploma te halen. Als ik mijn diploma onderwijsassistent heb, hoop ik aan de
Pabo te beginnen om zo uiteindelijk zelf ook leerkracht te worden. De Berkenhof is
mijn 5e stageschool. Voordat ik aan de opleiding Onderwijs assistent begon deed ik
ICT, via een omweg heb ik daar stage kunnen lopen als onderwijsassistent op twee
basisscholen. Ik ben elke maandag, dinsdag en woensdag bij Juf Angela in de klas
te vinden, op de donderdag en vrijdag ga ik zelf naar school.
Buiten mijn stage houd ik van sporten, ik zit nu ongeveer 14 jaar op handbal en ga
regelmatig hardlopen. Ik vind het belangrijk om voldoende te bewegen en fit te
blijven.”

Verkeerswerkgroep
De werkgroep Verkeer bestaat uit: Patrick Kramer, vader
van Owen en Ian, en Remco de Kievit, vader van Simon. Zij
pakken dit schooljaar de verkeersactiviteiten op. Heel fijn,
deze ouderbetrokkenheid!
Nieuws van de verkeerswerkgroep
De werkgroep Verkeer bestaat uit: Patrick Kramer en Remco
de Kievit. Zij pakken dit schooljaar de verkeersactiviteiten
op. Heel fijn, deze ouderbetrokkenheid
Het schooljaar is alweer aan week 3 begonnen en we willen
jullie graag meenemen in het nieuwe schooljaar m.b.t. verkeer.
Als eerste een verandering, namelijk dat juf Angela die vorig jaar in de
verkeersteam zat is gestopt. Zij heeft diverse andere taken binnen het team
gekregen op school en kon verkeer er niet meer bij doen. Angela bedankt voor je
inzet. Hopelijk zal een van de andere teamleden deze taak over nemen.
Intussen hebben we wel gezocht naar iemand om te helpen om alles in goede banen
te leiden. Die is gevonden en dat is de vader van Simon en binnenkort op school
Charlotte, Remco de Kievit. Remco welkom en alvast
bedankt voor je inzet.
Dit jaar zullen er weer diverse acties langskomen.
Binnenkort zal dat de
GROENE VOETSTAPPEN zijn.
Vorig jaar ook gedaan en de kinderen vonden het leuk
om er mee bezig te zijn. Het is voor iedereen belangrijk
om een bijdrage te leveren voor een beter klimaat, ook
al lijkt je bijdrage met bepaalde acties wel heel gering, zoals een week lang de
kinderen te voet of met de fiets naar school te brengen. Maar al die kleine beetjes

kunnen toch groot worden. Het wordt ook steeds zichtbaarder wat er met het
klimaat gebeurd. Denk er aan dat de kinderen trots zijn als ze hebben bijgedragen.
Hopelijk kunnen de leerlingen de ouders stimuleren om mee te doen, zodat we een
nog betere score halen dan vorig jaar. Het parkeren bij bijv de sporthal en het
laatste stukje lopen telt ook.
Verder zal er door school uiteraard verkeerslessen gegeven worden. Hierdoor zullen
de kinderen zich veiliger in het verkeer bewegen.
Iedereen heeft hopelijk vorige week in de media gehoord of gelezen, Meessi fietste
naar school en kwam niet meer thuis. Kinderen zijn steeds meer slachtoffer van
ongevallen in het verkeer. Uiteraard heeft dit verschillende oorzaken maar het is wel
een duidelijk signaal en confronterend.
Wisten jullie trouwens dat kinderen diepte niet goed zien van bewegende objecten
die naar hen toe komen?
Dit is ook de reden dat ze bijvoorbeeld, niet zien dat een auto hun kant op komt
met een bepaalde snelheid bij bijvoorbeeld oversteken of op de weg blijven staan,
terwijl er een auto aankomt. Vanaf een jaar of 12 gaat zich dat pas ontwikkelen Hou
hier dus als bestuurder rekening mee, zeker in woonwijken, want daar wordt soms
echt veel te hard gereden.
Verder zullen we met de kinderen proberen de straat op te gaan uiteraard met een
leerkracht erbij en gaan we met hen praktisch (lopend en fietsend)aan de gang. Dus
als je fiets niet goed is, zeg dat dan tegen je ouders, zodat zij de fiets weer goed
kunnen maken.
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat onze kinderen zich veilig door het
verkeer kunnen bewegen.
Heb je nog leuke ideeën geef ze door aan Nelly, anders spreek Remco of Patrick
aan. De informatiebrief over de Groene Voetstappen kunt u binnenkort verwachten.

Jaarvergadering oudervereniging
Maandag 18 september om 20.00 uur bent u van harte uitgenodigd om de
jaarvergadering van de oudervereniging bij te wonen. Op de agenda staan het
jaarverslag 2016-2017, de kascontrole, de begroting 2017-2018 en het vaststellen
van de ouderbijdrage. Wilt u inbreng bij het vaststellen van de ouderbijdrage? Dan
is dit uw kans. U bent welkom!

Leer- en ontwikkelingstraject Thinking for Learning
Dit schooljaar volgt het team een nascholingstraject, een belangrijk onderdeel van
de 21ste eeuwse vaardigheden:Thinking for learning.
Thinking for Learning is een onderwijsaanpak die ervoor zorgt dat leerlingen het
vermogen helder en onafhankelijk denken ontwikkelen. Zeven gouden regels helpen
te leren denken en te denken over het leren:
1. Creëer een klimaat dat denken stimuleert.
2. Maak denken uitdagend en leuk.
3. Bereid het denken voor.
4. Organiseer het denken.
5. Toets het denken.
6. Maak denken zichtbaar.
7. Maak denken hoorbaar.
We zijn heel benieuwd naar
dit scholingstraject dat
uitgevoerd wordt door een
trainer van EDUX
(onderwijsbegeleidingsdienst
Breda). We houden u op de
hoogte van de
ontwikkelingen.
Donderdagmiddag 14
september staat de 1e van 4
bijeenkomsten gepland.

Bericht van juf Nicole van
MOOVE
De meesten van jullie, zullen mij wel kennen. Ik ben Nicole Huizinga van MOOVE
(voorheen OiB). Binnen mijn werkzaamheden vervul ik onder andere de rol als
sportcoach voor de Berkenhof. Ik zal dit jaar een groot gedeelte van de gymlessen

verzorgen en betrokken zijn bij alles op sportgebied onder schooltijd en na
schooltijd.
Zoals jullie in de brief van MOOVE, die de kinderen mee hebben gekregen, ook
kunnen lezen, zal er vanaf 20 september elke woensdagmiddag en
donderdagmiddag (m.u.v. schoolvakanties) een extra sportaanbod voor
basisschoolkinderen in Dommelbergen plaatsvinden. Het aanbod is veelal gratis en
vindt grotendeels plaats in sporthal Arkendonk. Het aanbod na schooltijd is heel
gevarieerd. Veel verschillende sporten zullen aan bod komen. Alle kinderen zijn van
harte uitgenodigd! Vergeet niet om je sportkleding aan te doen!


Groep 1-2-3: Woensdagmiddag 14:00 uur-15.00 uur
- De Miniclub: Inschrijven via www.sjorssportief.nl, kosten € 1,50.
- De Mini-instuif (op de woensdag voor elke vakantie)
Inschrijven is niet nodig, deze activiteit is gratis!



Groep 3-4-5-6: Donderdagmiddag 15:45 uur-16:45 uur
Inschrijven d.m.v. een briefje aan de leerkracht: INLEVEREN VOOR
AANSTAANDE VRIJDAG!
Deze activiteit is gratis!



Groep 7-8: Woensdagmiddag 15:45 uur-16:45 uur
Inschrijven is niet nodig, deze activiteit is gratis.

Ik hoop dat uw kind enthousiast komt sporten bij mij.!
NB: Hebt u hulp nodig bij het inschrijven voor activiteiten van Sjors
sportief/creatief, dan ben ik de komende woensdagen vanaf 12:15 uur op school in
de aula om u te helpen.
Voor verdere vragen kunt u mailen naar: Nicole@mooveoosterhout.nl
Met sportieve groet,
Nicole Huizinga
MOOVE Oosterhout

Werkdagen juf Klaartje
Om teleurstelling te voorkomen, geven we hierbij de
werkdagen door van juf Klaartje: Dinsdag, woensdag en
donderdag.

Actie voor lustrum Impresse Unique

Om extra geld in te zamelen voor de jubileumactiviteiten van dit schooljaar
hebben we contact gezocht met Impresse Unique.
Wat zijn we van plan?
We gaan mooie tekeningen maken die straks afgedrukt worden op mokken,
wenskaarten, sleutelhangers, keukenschorten en nog veel meer leuke artikelen.
Deze kunstwerkjes en leuke artikelen zijn dan te bewonderen in de webwinkel
van Impresse Unique. Ouders, opa’s en oma’s kunnen het kunstwerkje van hun
(klein)kind dan kopen. Op deze manier sponsort u onze school! U hoort hier
binnenkort meer over, zodra de actie van start gaat.
Stichting Leergeld is weer begonnen.
Kent u gezinnen die voor een steuntje in
de rug wellicht bij Leergeld kunnen
aankloppen, aarzel dan niet deze mensen
naar ons kantoor en onze website te
verwijzen. De laatste jaren helpen wij zo’n
1.000 kinderen!
De zomervakantie is achter de rug en
daarom zijn de activiteiten voor het
nieuwe schooljaar 2017-2018 in volle
gang. We staan klaar om al uw
(aan)vragen voor ondersteuning bij binnen- en buitenschoolse activiteiten voor
kinderen tussen 4 en 18 jaar in behandeling te nemen.
Natuurlijk zijn er een paar voorwaarden waaronder we dat kunnen doen. Kijk
daarom voor de zekerheid op onze website www.leergeldwbo.nl. Daar staat ook
een contactformulier dat u kunt invullen en versturen.
Bellen op dinsdag t/m donderdag tussen 9 en 12.30 uur is eveneens een
mogelijkheid. Onze 45 vrijwilligers staan klaar voor u!
Team Stichting Leergeld Oosterhout

Voor de vijfde keer is het Wereldkinderdag in het centrum van
Oosterhout.
Wat is Wereldkinderdag in Oosterhout?
Een spetterende, gratis, happening voor kinderen van 4 tot 12 jaar, waar
plaatselijke verengingen, instellingen en organisaties voor kinderen zich op een
interactieve manier presenteren. Kinderen kunnen meedoen met duiken, dansen,
sporten en muziek maken, maar kunnen ook kunst en cultuur beleven en
genieten van verschillende optredens. Natuurlijk komen er ook serieuzere
onderwerpen aan bod, zoals de kindertelefoon, diëten en geldzaken.
Waarom Wereldkinderdag in Oosterhout?
De doelstelling van Wereldkinderdag Oosterhout is om kinderen op een
ontspannende en leuke manier kennis te laten maken met Oosterhoutse
verenigingen, instellingen en organisaties en om deze verenigingen, instellingen
en organisaties een platform te bieden om zich te presenteren.
Zet dus in je agenda en kom ook: Zondag 24 september 2017
Meer info? www.wereldkinderdagoosterhout.nl /
info@wereldkinderdagoosterhout.nl

Studiemiddag 14 september groep 1 t/m 8
Zoals op de informatiekalender staat
vermeld, heeft het team een studiemiddag
op 14 september a.s. De kinderen van groep
1 t/m 8 zijn dan vrij. De peuters komen
gewoon naar de voorschoo

Het Berkenblad nr. 3 kunt u op dinsdag 26 september verwachten.

