Berkenblad nr.5 31 oktober 2017

Beste
ouders/verzorgers,
Voor u ligt het vijfde Berkenblad van het nieuwe schooljaar 2017-2018!
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl

De volgende jarigen worden (alsnog) van harte gefeliciteerd
door alle kinderen, juffen en meneren van de Berkenhof:

Leticia van der Lee
Kaylyn-Fauve Mol
Ian Kramer
Jayden van der Lee
Sundus Abdi Faynus
Ivano Zanoni
Marciano Zanoni
Irfaan Kalakhan

25 oktober groep 1/2
28 oktober groep 8
29 oktober groep1/2
2 november voorschool
11 november voorschool
9 november
groep 6
9 november
groep 6
9 november
groep 7

Onze nieuwe leerlingen Charlotte, Rayan en
Mohamad,die gestart zijn in groep 1/2 en Natalin in
groep 5 heten we van harte welkom op de
Berkenhof:
We wensen ze veel succes en plezier toe!

Peuteruurtje
‘Lekker lezen met Jip’

Donderdag 2 november is er vanaf half 11 weer een Peuteruurtje. Tijdens dit
peuteruurtje staat het voorlezen aan peuters centraal. We hebben daarom iemand
van de bibliotheek uitgenodigd. Zij zal op een speelse, interactieve manier aan de
kinderen voorlezen.

Alle kinderen tussen de 20 maanden en 4 jaar zijn samen met hun papa of mama
welkom.

Kom ook!

Start schoolfruit
In de week van 13 november
krijgen de kinderen van voorschool
t/m groep 8 op
woensdag/donderdag en vrijdag
fruit/groente aangeboden.

.

Machtigingsformulieren ouderbijdrage
Vandaag gaan de machtigingsformulieren mee naar huis.
Denkt u er aan om de machtigingsformulieren voor de
ouderbijdrage uiterlijk 10 november in te vullen en in te
leveren bij de groepsleerkracht van uw kind?
Heeft u hier nog vragen over, dan kunt u contact opnemen
met Nelly van Ginneken of Linda Verkerk (penningmeester
van de oudervereniging).
Namens de oudervereniging hartelijk dank!
.
Belangrijk!
Het duurt nog even, maar wij
hebben al een begin gemaakt
met de voorbereidingen voor
de feestelijke
decembermaand..
Wij willen graag rekening
houden met kinderen met een
dieet of een allergie, die niet
alles mogen eten. Wij vinden het erg belangrijk om daarvan op de hoogte te zijn.
Wilt u het a.u.b. doorgeven aan de leerkracht, als uw zoon/dochter een dieet /
allergie heeft?

Nationaal schoolontbijt
Zoals u op de informatiekalender kunt lezen,
doen we dit schooljaar mee met het Nationaal
Schoolontbijt op dinsdag 7 november. De
kinderen van groep 1t/m8 komen op
dezelfde tijd naar school, vanaf 8.30u. Om
8.45u gaan we in de klas ontbijten. Uw kind
hoeft thuis nog niets te eten! Dat scheelt weer,
kan uw kind misschien wat langer slapen!
Uiteraard hebben de leerkrachten van te voren
aandacht besteed in de klas waarom een ontbijt
een goede start is van de dag!

Frietfeest
Wat was het
smullen
geblazen
afgelopen
dinsdag!

Als verrassing kregen de kinderen frietjes als lunch. Daarbij mochten ze een
kroket, frikandel of kaassoufflé kiezen. Zelf hun eten bestellen bij de frietkraam
hoorde er natuurlijk ook bij. Het was 1 groot feest. Echt een activiteit die aansluit
bij ons 40 jarig jubileum.

Verkeer
Na de herfstvakantie op 26 oktober zijn de fietsen van de kinderen van groep 4
t/m 8 gecontroleerd door de Vrijwilligers van VVN Oosterhout.
Oeps, de Vrijwilligers van VNN zijn wel geschrokken van
hoe sommige fietsen eruit zagen!
Veel fietsen zonder goede verlichting, zonder bel, niet
goed werkende remmen… Werk aan de winkel dus voor u
als ouders…want u wilt toch ook dat uw kind op een
veilige fiets rijdt in het verkeer?
Om kosten te besparen, wil de verkeerswerkgroep moeite
doen om fietshandelaar Wim de Vos hier op school te
laten komen op een dinsdag- of donderdagochtend, om de
mankementen aan de fietsen te repareren. U betaalt dan
alleen de materiaalkosten. Wilt u aan de groepsleerkracht
doorgeven of u daar interesse in heeft, indien van
toepassing natuurlijk?
Wim de Vos komt uiteraard niet voor 2 fietsen…
Foto’s en fotogeld
De foto’s zijn donderdag 24 oktober mee
naar huis gegaan. Met onze schoolfotograaf
van Kiekfotostudio hebben we afgesproken
dat uiterlijk vrijdag 10 november a.s. het
fotogeld van alle kinderen binnen is. Wilt u
daar rekening mee houden? Dank u wel.
Informatie avonden voortgezet
onderwijs
Zoals u op de
informatiekalender kunt lezen, zijn er in de week van
6 november voorlichtingsavonden van de scholen
voor voortgezet onderwijs: Hanzecollege,
Dongemond College in Made en het Oelbert
gymnasium. Van harte aanbevolen voor ouders van
groep 8.

Het Berkenblad nr. 6 kunt u op dinsdag 14 november verwachten.

