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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het tiende Berkenblad van het 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:
Milan van het Goor
Esra Tasgin
Maci Chen

24 januari
1 februari
4 februari

voorschool
groep 7
groep 4

Beste ouders, verzorgers en kinderen,
Bijna is het dan zover…
Nog even en dan gaan we van start met onze
schoolbibliotheek. Op dit moment hebben er al 3 biebouders zich aangemeld om
wekelijks in onze bibliotheek te komen helpen. Natuurlijk hopen we op nog meer
hulp. U kun zich aanmelden bij juf Wendy. U kunt hiervoor even langslopen maar
een mailtje sturen (w.deleuw@kbsdeberkenhof.nl ) kan ook!
De bibliotheek is al in gebruik maar nog niet op de manier zoals het uiteindelijk
de bedoeling is. Hieronder alvast wat informatie.
Iedere dinsdagmorgen zullen er voor de kinderen van groep 1 t/m 8 biebouders
aanwezig zijn. De kinderen van de voorschool mogen op woensdagochtend
gebruik maken van de bibliotheek. De kinderen krijgen een eigen pasje. Dit pasje
zal bewaard worden door de groepsleerkrachten en werkt precies hetzelfde als in
een Theek 5 bibliotheek. Meer informatie volgt nog!

Denk mee en win!
Op dit moment zijn wij op zoek naar een leuke, geweldige,
spectaculaire naam voor de bibliotheek.
De winnaar mag samen met juf Wendy naar de Bruna
om daar een boek ter waarde van 15 euro uit te kiezen!
De ideeën mag je op een briefje schrijven en voor 6 februari
aan juf Wendy geven.
Tijdens de officiële opening (datum is nog onbekend) zal de winnaar bekend
gemaakt worden!
Dus bedenk iets origineels en wie weet ben jij de winnaar!!

Luizencontrole
Dinsdag na de kerstvakantie hebben
de kriebelmoeders alle kinderen
gecontroleerd.. We zijn weer
luizenvrij!

Rapport en…oudergesprekken
We vermelden het op tijd, ook al staat het natuurlijk op onze
informatiekalender:
Donderdag 8 februari krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 om half 4
hun eerste rapport mee naar huis. Naar aanleiding van het rapport
vinden op dinsdag 20 februari en donderdag 22 februari de
oudergesprekken plaats voor de kinderen van groep 1 t/m groep 7. Bij de
planning van deze gesprekken proberen we zo veel mogelijk
broertjes/zusjes op één avond te plannen namelijk op dinsdag 20 februari.
U begrijpt dat deze contactgesprekken een verplichtend karakter hebben.
We verwachten dus alle ouders. De school neemt contact op bij afwezigheid.
Werkmiddag team
Dinsdag 30 januari heeft het team haar 3e werkmiddag. Deze is speciaal
gepland in de zorgweek.
In deze week vanaf 29 januari analyseren de leerkrachten de resultaten van de
CITO toetsen op groeps- en individueel niveau. Ze maken een groepsoverzicht en
groepsplan voor de komende periode. Dit wordt voorgelegd aan juf Klaartje ( de
IB-er) tijdens de groepsbesprekingen die vanaf dinsdag 5 februari van start
gaat.

Ut feest ken beginnuh!
Want de Berkenhof hèt zn 40e joar binnuh!!!’

Nog een kleine 2 weekjes en dan barst het
carnavalsfeest ook op de Berkenhof los. De aula wordt
a.s. vrijdag versierd door onze geweldige werkgroep.
Super! We hebben er ontzettend veel zin in en de raad
van 11 staat te trappelen, om voorop in de polonaise
te gaan. De onthulling van de raad zal rond 8.45u
plaats vinden en u bent van harte welkom om deze
spectaculaire onthulling in de aula bij te wonen. Alle
kinderen worden deze ochtend verwacht en om 12.15u
begint de carnavals(voorjaars)vakantie. Wapens en
confetti zijn niet toegestaan.
Hatchiekiedee, tot vrijdag 9 februari.

De werkgroep carnaval.

Snotnarrenbal
Dit jaar wordt voor het eerst, voor alle basisschoolleerlingen in Kaaiendonk, een
heus feest georganiseerd in Theater de Bussel: het Snotnarrenbal (voorafgaand
aan het legendarische Smulnarrenbal). "Het" opwarm-voorfeest voor het
aankomende carnaval.

Kaaike (Jeugdprinses) en haar gevolg nodigen jullie leerlingen uit om mee te
feesten op haar eigen feestje. Een middag vol muziek, spelletjes en nog veel
meer.
Toegang is gratis en het plezier natuurlijk onbetaalbaar.
Hopelijk zien we jullie op 27 januari 2018!
Dresscode: Carnavalesk!
Met vriendelijke groet, Peter Honcoop

Het Berkenblad nr. 11 kunt u op dinsdag 6 februari verwachten.

