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Beste
ouders/verzorgers,
Voor u ligt het zesde 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:
Esmée van Rooij
Mellisa Sert
Mohamad Alkhalaf

16 november
20 november
21 november

groep 4
groep 7
groep 1/2

Start schoolfruit op andere dagen!
In de week van 13 november krijgen de
kinderen van voorschool t/m groep 8
voor het eerst weer fruit/groente
aangeboden. We weten nu dat
maandag de leveringsdag is:
Dinsdag/woensdag/donderdag zijn
de schoolfruitdagen. De kinderen
hoeven dan zelf géén fruit/groente mee
te nemen. Op maandag en vrijdag wél!

.

Nationaal schoolontbijt
Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen genoten van het nationaal ontbijt. De
kinderen hadden een ruime keuze uit producten die zorgen voor genoeg energie
in de ochtend: Volkorenbrood, bruine bolletjes, krentenbollen, spelcrackers,
maiscrackers, kaas, smeerkaas, (appel)stroop, jam, melk en thee (bovenbouw).
De kinderen hebben zelf gekozen wat ze wilden eten en hebben goed hun best
gedaan! Een gezond ontbijt zorgt voor energie om te werken en te spelen, zo
hebben we weer ervaren.
Foto’s op www.kbsdeberkenhof.nl

Foto’s en fotogeld
Met onze schoolfotograaf van Kiekfotostudio
hebben we afgesproken dat uiterlijk vrijdag
10 november het fotogeld binnen zou zijn.
Die datum is voorbij en we
merken dat we nog lang niet al het fotogeld
hebben ontvangen.
Wilt u uiterlijk vrijdag 17 november het
fotogeld op school bij de groepsleerkracht
afgeven? Dank u wel.

Werkgroep kriebelmoeders
Donderdag 26 oktober heeft de werkgroep kriebelen
een controle gehouden in alle groepen, zoals
gebruikelijk na een vakantie. We zijn helemaal
luizenvrij!

ZIEN
In november vullen de groepsleerkrachten de
signaleringslijsten in van ZIEN, een nieuw
leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele
ontwikkeling. Daarnaast vullen de leerlingen
van groep 5 t/m 8 de leerlingenlijsten sociale
veiligheid in. Mocht het n.a.v. de uitslag van
deze lijsten nodig zijn om in gesprek te gaan
met ouders, dan neemt de leerkracht van uw
kind contact met u op.
Machtigingsformulieren ouderbijdrage
Denkt u er aan om de machtigingsformulieren voor de
ouderbijdrage uiterlijk voor de kerstvakantie in te vullen?
Van de ouderbijdrage bekostigt de oudervereniging de
extra activiteiten door het jaar heen: Sinterklaas, Kerst,
Carnaval,sportdag, laatste schooldag, maar vooral
schoolreis en het kamp in groep 7/8!
Zonder genoeg ouderbijdrage kunnen deze activiteiten geen doorgang vinden!
De school krijgt vanuit de overheid geen gelden voor extra activiteiten. En we
nemen aan dat u uw kind een schoolreis en kamp gunt…
Al het geld van uw ouderbijdrage komt ten goede aan uw kind. De
oudervereniging geeft daarvoor in de algemene ledenvergadering
verantwoording af.
U kunt het machtigingsformulier afgeven 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!

Thinking for Learning
Dit schooljaar zijn we gestart met een belangrijk item
van de 21ste eeuwse vaardigheden. Het trainen van het
kritisch en creatief denken bij kinderen. Het team heeft
al 2 studiemiddagen achter de rug, hebben al “tools”
aangereikt gekregen en in alle groepen zijn al
activiteiten rondom het stimuleren van het denken
uitgevoerd. De 1e coachingsronde is deze week op
dinsdag- en donderdagmiddag. Alle leerkrachten voeren
een activiteit rondom denken uit, waarbij de trainer van
Edux de observant is. Op beide middagen volgt een
nabespreking met het team.

Ministoeispelen
Bij de miniclub proberen we allerlei leuke sporten uit met kinderen van groep 1,2
en 3. Deze keer gaan we stoeien!
Vind jij het leuk om te stoeien? Schrijf je dan snel in voor de ministoeispelen!
Je mag dan 3x komen sporten in sporthal Arkendonk.
In deze lessen maken we op een speelse manier kennis met allerlei stoei- en
judo vormen.
Kom jij ook?
Datum Tijd Plaats
15-11-2017 14:00 uur-15:00 uur Sporthal Arkendonk
22-11-2017 14:00 uur-15:00 uur Sporthal Arkendonk
29-11-2017 14:00 uur-15:00 uur Sporthal Arkendonk
Je kunt je aanmelden voor de ministoeispelen op www.sjorssportief.nl

Het Berkenblad nr. 7 kunt u op dinsdag 28 november verwachten.

