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Beste
ouders/verzorgers,
Voor u ligt het vierde 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:
Jayden Pater
20 september
harte gefeliciteerd!!!)
Femke Markus
12 oktober
Niek Peeters
24 oktober

groep 8 (alsnog van
groep1/2
groep 4

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

Oudervertelavonden
Zoals u op de informatie kalender kunt lezen, staan er dinsdagavond 10 oktober
en donderdagavond 12 oktober oudervertelavonden voor groep 3 t/m 8 gepland.
U heeft de uitnodiging vorige week ontvangen.

Aanmelden voorschool
We kunnen nog enkele peuters plaatsen! De aanmeldingen gaan weer hard!
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.

Verkeersactie Groene Voetstappen verzamelen
In de laatste week van september hebben we met alle
kinderen veel Groene Voetstappen verzameld.
Veel kinderen zijn te voet, of met de fiets naar school
gekomen! Goed gedaan allemaal!

Kinderboekenweek 2017
“Gruwelijk eng!”
Zoals eerder vermeld, vindt de
63ste editie van de
Kinderboekenweek plaats van
4 t/m 13 oktober 2017.
Op woensdag 4 oktober
hebben we op een speciale
manier deze
Kinderboekenweek geopend.
(foto’s
www.kbsdeberkenhof.nl).
Veel kinderen waren
onherkenbaar griezelig verkleed op school gekomen! Wat leuk!
Met alle kinderen hebben we in de versierde aula met het speciaal voor de
Kinderboekenweek geschreven lied en dansje, deze Gruwelijk enge
Kinderboekenweek geopend! Dank aan de meisjes van groep 7/8 die het dansje
hebben ingestudeerd, zodat het voor de kinderen makkelijker was om mee te
doen!
Natuurlijk gaat het in de Kinderboekenweek om leesbevordering en om kinderen
te motiveren plezier te beleven aan het lezen van een boek. Voor de jongere
kinderen wordt dan ook meer aandacht besteed aan de emoties die bij bang zijn

horen (bijv. bang zijn voor spinnen etc.)
Ook dit jaar hebben we weer extra leesboeken voor de groepen 1 t/m 8 gekocht
die horen bij het thema van de Kinderboekenweek. Iedere leerkracht heeft voor
zijn/haar groep boeken in ontvangst mogen nemen.
Op dinsdag 10 oktober om 13.45 uur is de jaarlijkse voorleeswedstrijd
gehouden. De kampioenen van groep 5 t/m 8 namen tegen elkaar op.
Gruwelijk enge figuren zullen de jurering op zich nemen. U kunt zich
hiervoor opgeven bij meneer Wouter of juf Nelly.
Net als voorgaande jaren was het spannend en had de jury het heel moeilijk om
de voorleeskampioen te kiezen. Wat hebben ze goed gelezen: Danté, Simon,
Kenza en Jayden! Uiteindelijk heeft Kenza gewonnen! Gefeliciteerd! De
Voorleeskampioen van 2017-2018: Kenza van Bijsterveld!
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: 14.30-15.15u
De afsluiting is vrijdagmiddag 13 oktober (iew vrijdag de 13e!). Groep 1 t/m 4
heeft een circuit van 2 activiteiten, groep 5 t/m 8 een circuit van 3 activiteiten.
Wij wensen jullie allemaal heel veel griezelig(voor)leesplezier toe in deze
Kinderboekenweek!
De Berkenhof is weer ingeloot!
Onze school mag ook dit schooljaar weer deelnemen aan EU-Schoolfruit.
Wat is nu de planning?






In de week van 13 november starten
de leveringen.
De leveringen lopen t/m week 16
(week van 16 april 2018)
Alle groepen, inclusief voorschool
krijgen op 3 dagen schoolfruit!
Welke dagen het zijn, hangt af van de
leveringsdag.
In het komende Berkenblad van 24
oktober, leest u hier meer over.

Zoals jullie weten bestaat onze school dit schooljaar 40
jaar. Om dit te vieren willen we door het hele schooljaar
heen leuke activiteiten organiseren. Op donderdag 24
oktober 2017 willen we de kinderen trakteren op een
lunch.
We willen de leerlingen vragen om die dag tot 13.00 op
school te blijven. Na de lunch mogen ze dan naar huis om
te genieten van een vrije middag. Die middag hebben de leerkrachten
studiemiddag.

Naschools aanbod in Arkendonk
Zoals jullie in de brief van MOOVE hebben kunnen lezen, is er elke
woensdagmiddag en donderdagmiddag (m.u.v. schoolvakanties) een extra
sportaanbod voor basisschoolkinderen in Dommelbergen. 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! En…zorgt u zelf als ouder dat uw kind na half 4 veilig in Arkendonk
komt?

Minivoetbal
Bij de miniclub proberen we allerlei leuke sporten uit.
Deze keer gaan we voetballen!
Houd jij van voetbal of wil je eens kijken of je het leuk vindt? Doe dan mee!
Je mag dan 3x komen voetballen in sporthal Arkendonk.
We gaan passen, dribbelen, schieten op doel en we spelen natuurlijk een echt
partijtje.
Kom jij ook?
Datum
Tijd
Plaats
25-10-2017
14:00 uur-15:00 uur
Sporthal Arkendonk
01-11-2017
14:00 uur-15:00 uur
Sporthal Arkendonk
08-11-2017
14:00 uur-15:00 uur
Sporthal Arkendonk
Je kunt je aanmelden voor de minivoetbal op www.sjorssportief.nl

Het team wenst u een
fijne herfstvakantie!
Het Berkenblad nr. 5 kunt u op dinsdag 24 oktober verwachten.

