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Beste
ouders/verzorgers,
Voor u ligt het derde 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:
Amy Osenek
Koen van den Bulk

5 oktober
3 oktober

groep1/2
groep 8

Onze nieuwe leerling Nara,
die gestart is in groep 7 heten we van harte
welkom op de Berkenhof:
We wensen haar veel succes en plezier toe!

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.

Informatie staking 5 oktober

Afgelopen vrijdag heeft uw kind de informatiebrief vanuit Delta-onderwijs mee
naar huis gekregen. Op onze website vindt uw deze informatie terug. Hieronder
plaatsen we het ook, zodat u goed bent geïnformeerd:
“In kranten en op radio en tv is de afgelopen weken regelmatig aandacht
geweest voor de oproep die PO in Actie en de vakbonden hebben gedaan aan
leraren in het basisonderwijs om op 5 oktober a.s, voor één dag te gaan staken.
Er wordt gestaakt om een hoger salarisniveau voor leerkrachten in het
basisonderwijs en om extra geld waarmee meer personeel aangenomen kan
worden om de werkdruk van leraren te kunnen verlagen. Ook wordt hiermee
aandacht gevraagd voor het komende lerarentekort.
Vanwege deze staking zal onze school, net als alle andere scholen voor
primair onderwijs van Delta-onderwijs, op donderdag 5 oktober a.s.
gesloten zijn.
Uw kind hoeft die dag dus niet naar school te komen. Wij vragen hiervoor uw
begrip.
Wij gaan er vanuit dat u deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kind. Heeft u
onverhoopt geen enkele mogelijkheid om uw kind op te vangen dan kunt u dit
voor a.s. woensdag aangeven bij de directie van de school. Wij dragen dan
samen met SKO zorg voor de opvang. Deze opvang zal plaats vinden in één van
onze gebouwen in de wijk waar onze school staat. De kosten daarvan komen
voor uw rekening. U ontvangt op maandag 2 oktober van ons bericht waar de
opvang plaats vindt en wat de kosten zijn.”
Met vriendelijke groet,
De directie van de Berkenhof:
Nelly van Ginneken/Myriam Rietveld
Het bestuur van Delta-onderwijs

Aanmelden voorschool
We kunnen nog 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.

Stagiaire Vitalis College Breda
Hoi!
Mijn naam is Bram Noteboom en ik ben dit jaar stagiaire
bij jullie op school in de kleuterklas van juffrouw Wendy.
Ik ben 19 jaar oud en doe op moment de opleiding
''onderwijs-asssistent''. Dit houdt vooral in dat ik in de
klas de kinderen ondersteun, stimuleer en help met hun
werk.
Voordat ik op deze opleiding ben begonnen heb ik Havo
en VMBO t gedaan.
Ik ben geboren hier in Oosterhout en woon daar nog
steeds met alle plezier en in
mijn vrije tijd ga ik graag met
mijn vrienden dingen doen, ga
ik spelen met mijn hond Dookie, speel ik regelmatig
wat op mijn xbox en ik luister graag naar wat muziek.

Verkeersactie Groene Voetstappen verzamelen
Gisteren zijn we gestart met de verkeersactie Groene
Voetstappen. Vorig schooljaar hebben we ook
meegedaan met alle groepen.
Iedere Groene Voetstap staat voor een duurzame verplaatsing van huis naar
school en omgekeerd, dat wil zeggen: Niet met de auto gebracht.
U heeft hier een aparte informatiebrief over ontvangen. We zijn benieuwd
hoeveel Groene Voetstappen we samen verzamelen deze week!

Jaarvergadering oudervereniging
Tijdens de openbare jaarvergadering van de oudervereniging op 18 september jl.
waarbij naast de oudervereniging en directie helaas geen ouder aanwezig was,
is uitgebreid stil gestaan bij wat er afgelopen schooljaar mogelijk is gemaakt met
alle ouderbijdragen. Tijdens deze ledenvergadering is de jaarlijkse ouderbijdrage
voor dit jaar weer vastgesteld op 40,- euro per kind (groep 1 t/m groep 6). De
ouderbijdrage voor kinderen in groep 7 en 8 is 90,- euro. (Dit is een hoger
bedrag i.v.m. het schoolkamp).
Met de ouderbijdrage is de school in staat een aantal activiteiten door het hele
jaar heen te bekostigen, zoals alle vieringen (Sint, Kerst, Pasen), de sportdag, de
schoolreis en de feestelijke afsluiting van het schooljaar op de laatste schooldag.
Wilt u alsnog het jaarverslag en de begroting inzien? Op de kast voor het
kamertje van juf Nelly, ligt het ter inzage.
Na de herfstvakantie krijgt uw kind een brief mee met meer informatie en een
machtigingsformulier voor de ouderbijdrage. We hopen deze zo spoedig mogelijk
van u terug te mogen ontvangen!

De schoolbibliotheek
Zoal u misschien nog wel weet,
hebben we vorig schooljaar een start
gemaakt met het opzetten van een
schoolbibliotheek. Inmiddels zijn we
alweer druk bezig met het voortzetten
hiervan. Dit schooljaar hopen we dan
ook echt te kunnen starten. Het liefst
zo snel mogelijk, maar daar hebben
we uw hulp ook bij nodig…..
Voor de zomervakantie hebben we bij
jullie een verzoek neergelegd, om je
aan te melden als biebouder. Twee
ouders hebben zich hiervoor al aangemeld. Dit vinden we natuurlijk hartstikke
fijn, maar we hopen op minstens vier ouders die één keer in de week (of om de
week) op dinsdagochtend willen helpen bij het innemen en uitlenen van boeken
aan de kinderen. Opa’s, oma’s ooms, tantes zijn uiteraard ook van harte welkom

om zich aan te melden.
Mocht u interesse hebben dan kunt u dit aangeven bij één van de
werkgroepleden bestaande uit: juf Wendy, juf Carla of juf Bea. Mocht u ons niet
treffen dan kunt u ook een mailtje sturen naar w.deleuw@kbsdeberkenhof.nl

Kinderboekenweek 2017 “Gruwelijk
eng!”
De 63ste editie van de Kinderboekenweek
vindt plaats van 4 t/m 13 oktober 2017. Op
woensdag 4 oktober openen we samen met
alle groepen de Kinderboekenweek.
Kinderen mogen op woensdag 4
oktober, als ze dat zelf willen, griezelig
verkleed naar school komen! Met alle
kinderen openen we dan in de aula deze
Gruwelijk enge Kinderboekenweek!
Natuurlijk gaat het in de Kinderboekenweek
om leesbevordering en om kinderen te motiveren plezier te beleven aan het
lezen van een boek. We kopen ieder jaar extra leesboeken voor de groepen 1
t/m 8 die horen bij het thema van de kinderboekenweek.

Op dinsdag 10 oktober om 13.45 uur wordt de jaarlijkse voorleeswedstrijd
gehouden. De kampioenen van groep 5 t/m 8 nemen het dan in de aula tegen
elkaar op. “Gruwelijk enge figuren” zullen de jurering op zich nemen. U
kunt zich hiervoor opgeven bij meneer Wouter of juf Nelly.
Ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden zijn hierbij van harte
welkom! In de klas worden voorafgaand aan dinsdag 10 oktober de
selectieronden gehouden.

Donderdag 12 oktober is er een Berkenhofshow, die in het teken staat van
de Kinderboekenweek. U bent weer van harte welkom om hierbij aanwezig te
zijn. Tijd: 14.30-15.30u
Hoe we deze Gruwelijk enge
Kinderboekenweek afsluiten op
vrijdag de 13e(!) leest u in het
Berkenblad van 10 oktober…..wordt
vervolgd….
Wij wensen jullie alvast heel veel
griezelig(voor)leesplezier toe in deze
Kinderboekenweek!

Groepsbesprekingen
Vanaf 2 oktober staan de groepsbesprekingen gepland
van groep 1 t/m 8. Alle kinderen worden besproken
met de groepsleerkracht. Juf Klaartje leidt deze
besprekingen.

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar
De GGD West-Brabant heeft in week
39 een jeugdenquête verstuurd naar
bijna 19.000 ouders en verzorgers
van kinderen in de leeftijd van 0 t/m
11 jaar. De vragen uit deze enquête
gaan over de gezondheid, leefstijl en
woonomgeving van de kinderen. Met
de gegevens uit dit onderzoek
kunnen de gemeenten betere
beslissingen nemen voor kinderen en
meer inzicht verkrijgen in de behoeften van ouders en hun kind. Heeft u een
uitnodiging ontvangen? Doe mee! Meer informatie en een kort filmpje kunt u
vinden op www.ggdmonitor.nl.

Het Berkenblad nr. 4 kunt u op dinsdag 10 oktober verwachten.

