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Beste
ouders/verzorgers,
Voor u ligt het achtste en laatste Berkenblad van het jaar 2017!
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl

De volgende jarige wordt van harte gefeliciteerd door alle
kinderen, juffen en meneren van de Berkenhof:
Sevany Schupp
George Davtyan
Tess Naaijen

21 december
27 december
27 december

groep 1/2
voorschool
groep 6

Sinterklaas op bezoek!
De Sinterklaastijd zit er alweer op! We kijken terug op een supergezellige tijd!
En…op dinsdag 5 december was het eindelijk zo ver! Sinterklaas was wel heel
sportief: Op de reuzestep kwam hij de Kevelaar ingereden, samen met 3 Pieten.
Sinter weet dat we een sportactieve school zijn en wilde laten zien dat bewegen
gezond is, ook voor Sinterklaas zelf natuurlijk!
De Sint bezocht alle groepen en de kinderen werden verwend met leuke
cadeautjes. In de bovenbouw was hard gewerkt aan surprises en gedichten.
’s Middags was er een drukbezochte Berkenhofshow helemaal in Sinterklaassfeer,
goed voorbereide optredens van alle groepen en met jawel, “Sinterklaas en Piet”,
maar dat waren natuurlijk meneer Wouter en juf Angela!
Tot slot nog namens Sint, de pieten, alle kinderen en het team heel veel dank
aan alle hulpouders die zich ook hebben ingezet voor dit feest, onder andere bij
het versieren van de school en bij de verdere verzorging tijdens de dag zelf:
Super bedankt allemaal!
Foto’s kunt u vinden op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl

Schaatsen op de IJsmarkt
Donderdag 14 december gaan de kinderen van groep 5 t/m 8
schaatsen op de IJsmarkt in Oosterhout. De groepen fietsen
naar de markt, uiteraard met genoeg begeleiding. Een goede
oefening voor ze, omdat fietsen in het verkeer belangrijk is
voor kinderen. Zo leren ze overzicht te krijgen in
verkeersituaties en leren ze om daarop te anticiperen.

Kerstviering
Donderdag 21 december vieren wij ’s avonds Kerst.
-Tijdens deze avond willen we samen met de kinderen Kerst vieren door middel
van een viering in de aula, gevolgd door een lichtjestocht, afsluitend met een
diner in de klas (de gerechtjes worden verzorgd door de ouders).
-Vanaf donderdag 14 december kunt u hiervoor intekenen op de ballen in de
kerstboom die op de deur hangt van de leerkracht van uw kind (niet meer dan
10 kleine gerechtjes per bal).
- Daarnaast hebben we een heleboel glazen schone potjes zonder etiket nodig.
De potjes kunt u inleveren bij de leerkracht.
Hier even alles op een rijtje voor deze avond:
- Kinderen komen tussen kwart voor 5 en 5 uur
binnen in de klas (jassen aan).
- Ouders die een gerechtje hebben gemaakt,
brengen dit om kwart voor 5 naar binnen.
- Ouders zijn welkom in de aula tijdens de viering.
Zij mogen daar na het brengen van hun kind naar
toe gaan.
- De kinderen gaan onder begeleiding van de
leerkracht naar de aula.
Hier zal een kersttoneelstukje opgevoerd worden
door een aantal leerlingen.
Tussendoor zingen we een aantal liedjes.
- Na het kersttoneelstukje volgen we de potjes
met de lichtjes naar de zandbak. Alle kinderen en ouders gaan om de zandbak
heen staan. We zingen samen een aantal kerstliedjes.
- Daarna lopen we via de hoofdingang (kleuters via de kleuteringang) naar
binnen. De ouders mogen naar huis. De kinderen starten met het buffet.
Om 19.00u mogen de ouders de kinderen in de klas ophalen.

Vrijdagochtend 22 december verwachten we de kinderen op school. Er zijn die
ochtend geen gymlessen vanwege een aangepast kerstprogramma voor de
kinderen.
Vanaf kwart over 12 mogen de kinderen genieten van de Kerstvakantie!
Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe en een goede jaarwisseling!

Tevredenheidsonderzoek
De resultaten van het tevredenheidsonderzoek zijn positief. Ouders geven de
school een 8,1 en de leerlingen een 8,5.
34% van de ouders heeft het tevredenheidsonderzoek 2017 ingevuld, waarvoor
dank. Toch is het percentage helaas veel te laag om conclusies te trekken uit dit
onderzoek. De rapportages liggen ter inzage bij de directie. De resultaten zijn
besproken in de MR vergadering van 30 november j.l.

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.

Het team van de Berkenhof wenst u fijne feestdagen! We
zien de kinderen graag weer terug op maandag 8 januari
2018!

Het Berkenblad nr. 9 kunt u op dinsdag 9 januari verwachten.

