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Beste
ouders/verzorgers,
Voor u ligt het zevende 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:
Chayma Moussa
Isa de Vos
Yassin Boudan
Karam Saeed

29 november
30 november
1 december
8 december

voorschool
groep 4
groep 7
voorschool

Sinterklaasbezoek voorschool
Op dinsdagochtend 5 december
a.s. komen Sinterklaas en Pieten
een bezoek brengen aan onze
school “De Berkenhof”.
Alle peuters (ook van de andere
dagdelen) van de voorschool zijn
deze ochtend van 8.45uur tot
11.30uur van harte welkom.
Dinsdagmiddag is er dan geen
voorschool.
We gaan er een hele gezellige
ochtend van maken met alle kinderen.
Juf Carla, juf Tine en juf Gertie

Sinterklaas
Extra feest tijdens ons sinterklaasfeest!
Sinterklaas is weer in het land met al zijn pieten.
En op de Berkenhof mogen we dit jaar van een
extra veel feest genieten!
De aula is, dankzij de ouders van de OV, weer
prachtig versierd met slingers en ballonnen.
Heeft u het al gezien? Met het feest zijn wij dus
al begonnen.
Dit feest gaan we nog extra goed vieren op dinsdag 5 december. ’s Morgens de
Sint en ’s middags de Berkenhofshow. Het staat ook allemaal in de
informatiekalender.
Komt u Sinterklaas en zijn pieten ’s morgens ook verwelkomen? Hij vindt het
heel leuk als ook ouders komen.
Dit jaar komt Sinterklaas niet op het schoolplein aan, maar op de parkeerplaats
voor de schoollokalen. Op de stoep komen alle kinderen te staan.
Sinterklaas heeft al genoeg rook van de stoomboot gezien. Hij zou het prettig
vinden als er niet gerookt werd tijdens de aankomst, maar pas nadien.
’s Middags bent u van harte welkom om naar de Berkenhofshow te komen
kijken. Van 14.30 tot 15.30 zullen de kinderen feestelijke optredens laten zien,
dat zal wel blijken!
Studiemiddag 30 november
Zoals u op de informatiekalender kunt lezen, staat er op donderdagmiddag 30
november een studiemiddag gepland voor het team. De kinderen van groep 1
t/m 8 zijn dan vrij.
Nagenieten op 6 december
Op woensdag 6 december mogen de kinderen van groep 1 t/m 8 thuis blijven en
nagenieten van de Sinterklaaspret! Het team heeft dan een studieochtend
gepland.
BHV teamleden
In november hebben juf Angela, juf Klaartje en meneer
Wouter, onze BHVers weer de jaarlijkse herhalingscursus
BHV bij EMS Risico gevolgd. Met succes, ze hebben hun
certificaat voor het komend jaar weer behaald. In
december zijn de andere leerkrachten aan de beurt voor
de herhalingscursus:
Eerste Hulp aan Kinderen.

In het volgende Berkenblad van 13 december geven wij alle informatie over de
kerstviering die dit jaar gehouden wordt op donderdagavond 21 december.
We zijn net als vorig schooljaar weer goed verwend door Nicole en Ben-Willem
Boels, die de Berkenhof een warm hart toedragen en ons hebben gesponsord en
wel met 5 dozen mooie kerstverlichting voor binnen! Dank je wel! We zijn er heel
blij mee!

In actie voor het 40 jarig jubileumfeest van de Berkenhof:
We zamelen geld in met de verkoop van eigengemaakte kunstwerkjes!
In de voorgaande weken zijn de kinderen druk bezig geweest met het maken van
een mooie tekening. Het maken van een tekening was leuk, maar het wordt nog
leuker wanneer straks de kunstwerkjes van de kinderen op allerlei echte
producten verschijnen. Elke klas heeft zijn eigen actiepakket, met daarin actie
instructies voor de leerkracht en persoonlijke actieflyers voor de kinderen en
ouders . Dit is vorige week donderdag 23 november uitgedeeld en meegegeven
aan de kinderen. De actieperiode loopt van 23 november t/m 7 december.
De producten worden dan net voor de kerstvakantie aangeleverd op school. We
zijn heel benieuwd naar de resultaten

Bij de miniclub proberen we allerlei leuke sporten uit
met kinderen van groep 1,2 en 3! De komende tijd
staan de volgende activiteiten op het programma:
Minigym
Bij de minigym gaan we gymmen in een grote gymzaal. We gaan rennen,
klimmen, rollen, zwaaien en nog veel meer. Natuurlijk spelen we ook leuke
spelletjes.
Datum

Tijd

Plaats

6-12-2017

14:00 uur-15:00 uur

Sporthal Arkendonk

13-12-2017

14:00 uur-15:00 uur

Sporthal Arkendonk

Mini-instuif
Op de woensdagen voor iedere vakantie is er een gratis instuif voor de mini's in
Sporthal Arkendonk. Hier hoef je je niet voor in te schrijven en mag je gratis aan
meedoen. Lekker spelen met je vriendjes en vriendinnetjes!
Datum

Tijd

Plaats

20-12-2017

14:00 uur-15:00 uur

Sporthal Arkendonk

Minibalsporten
Bij de minibalsporten gaan we allerlei leuke spelletjes doen met ballen! Vind je
het leuk om met een bal te spelen?
Dan is dit misschien iets jou!
Datum
Tijd

Plaats

10-1-2018

14:00 uur-15:00 uur

Sporthal Arkendonk

17-1-2018

14:00 uur-15:00 uur

Sporthal Arkendonk

24-1-2018

14:00 uur-15:00 uur

Sporthal Arkendonk

31-1-2018

14:00 uur-15:00 uur

Sporthal Arkendonk

U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor de miniclub op www.sjorssportief.nl
Juf Nicole en juf Susan ( voor vragen mail:
nicole@mooveoosterhout.nl)

Vacature medezeggenschapsraad
Als gevolg van het vertrek van een lid van de
oudergeleding ontstaat er per direct een vacature in
de Medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt, praat en
beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een
bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.
De MR heeft op bepaalde onderwerpen advies en/of
instemmingsrecht. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan besteding van
financiële middelen, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties
en vrije dagen, de formatieplanning, visie en beleid van de school etc. De MR
vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. De MR bestaat uit vier leden: 2 ouders
en 2 leerkrachten. Meer informatie over de MR is te vinden op de website van
school (onder ouders).
Je hoeft geen kennis te hebben van onderwijsbeleid, een portie gezond verstand
en betrokkenheid bij het wel en wee van de Berkenhof is genoeg.
Graag reageren voor 8 december 2017.
Heb je interesse in deze functie, of wil je meer informatie, neem dan contact op
met
Martin Mol, voorzitter van de MR. martinmol@cybermolsystems.nl

Of vul onderstaand antwoordformulier in en stop deze in het postvakje van de
MR (teamkamer)
Graag kom ik volgend jaar de oudergeleding van de MR versterken.
Naam:

Vader / moeder van:

Telefoonnummer:
Mailadres:
________________________________________________________________
Mochten zich meerdere kandidaten melden, dan volgt er een verkiezing waarin
ouders hun keuze mogen bepalen.

Stakingsdag 12 december
Als de onderhandelingen op 29 november en 5 december een negatief resultaat
hebben, komt er opnieuw een stakingsdag aan: Dinsdag 12 december.
Wilt u daar alvast rekening mee houden?
Delta-onderwijs zal u dan z.s.m. informeren.

Het Berkenblad nr. 8 kunt u op dinsdag 12 december verwachten.

