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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het negende en allereerste Berkenblad van het nieuwe jaar 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:
Ashenty Eggers
Chaimae El Haddouti
Antonia van Dongen
Evelien Kooijman
Kaja Hanssen
Catharina van der Made
Finn Nooten
Jaylinn van Kempen
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Het team van de Berkenhof wenst alle kinderen en hun ouders een goed,
gezond en gelukkig 2018! Laten we er samen een mooi en goed jaar van
maken!

Kerstviering 2016

De kerstviering was mede dank zij de inzet van vele ouders een succes! De
kinderen hebben genoten van het gevarieerde buffet van gerechtjes waaruit ze
een keuze konden maken. Hartelijk dank daarvoor! Ook een speciaal woord van
dank voor de oudervereniging.
Foto’s kunt u bekijken op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl

Luizencontrole
Deze week controleren de kriebelmoeders alle kinderen.
We hopen weer luizenvrij te zijn.

Tussentijdse CITO toetsen leerlingvolgssysteem
Delta-onderwijs heeft voor al haar basisscholen een
toetskalender vastgesteld, waar iedere school zich aan
dient te houden.
Om naast de methodegebonden toetsen de cognitieve
ontwikkeling goed te volgen, nemen we 2x per jaar
(januari en juni) de toetsen van CITO af vanaf groep 3
t/m 8.
De kleutertoetsen zijn gelukkig van de toetskalender verwijderd!
De toetsen van het leerlingvolgsysteem worden vanaf 15 januari a.s. weer
afgenomen. Groep 3 toetst eerst alleen rekenen CITO en als kern 6 van Veilig Leren
Lezen is afgesloten (begin februari), spelling CITO, DMT en AVI. De resultaten zullen
dan later beschikbaar zijn, maar het geeft wel een eerlijker beeld, omdat pas na kern
6 alle letters aangeboden zijn.
De resultaten vermelden we op het 1e rapport dat de kinderen meekrijgen op
donderdag 8 februari a.s.

Studiemiddag 18 januari
Zoals op de informatiekalender staat
vermeld, heeft het team op donderdag
middag een studiemiddag waarin we
verder werken o.l.v. de Eduxtrainer aan
thinking for learning, het
ontwikkelingstraject waarbij we het
kritisch en creatief denken van kinderen
leren stimuleren. We houden u op de
hoogte.

Zorgweek
In de week van 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
plaatsvinden.
Afwezigheid juf Karin
Juf Karin is al langere tijd met ziekteverlof. Helaas blijft zij de komende tijd nog
afwezig. Juf Ria, de vervangster, zal voorlopig op donderdag en vrijdag groep
1/2 overnemen.
Opbrengst sponsoractie Impresse Unique

We hebben geprobeerd om op een andere manier geld op te halen voor
jubileumactiviteiten…maar dit soort acties slaat toch niet echt aan hebben we
gemerkt. De opbrengst is: 104,83,Graag willen we de ouders bedanken die ons gesponsord hebben!

De komende sponsoractie zal zeker
1000,- op moeten brengen, als we in de
laatste week van het schooljaar de
speciale jubileumdag willen organiseren.
We gaan ervoor en met uw hulp gaat dit
zeker lukken! Daar hebben we alle
vertrouwen in!

Foto’s en fotogeld
Met onze schoolfotograaf van Kiekfotostudio hebben we afgesproken dat uiterlijk
vrijdag 10 november het fotogeld binnen
zou zijn…
De fotograaf heeft ons een lijstje gestuurd
met namen waarvan het fotogeld nog niet
binnen is.
Voor de kerstvakantie zijn er brieven
meegegaan.
Heeft u voor de kerstvakantie een brief
ontvangen, wilt u dan het fotogeld z.s.m.
op school bij de groepsleerkracht afgeven?
Dank u wel.

Ouderbijdrage groep 7/8 kamp
Het lijkt nog ver weg, maar…de voorbereidingen voor de kampdagen voor groep
7/8 zijn al begonnen: Bijv. de aanbetaling voor het kamphuis…
We zijn geschrokken, toen we van de oudervereniging hoorde dat nog maar 50%
van groep 7/8 de ouderbijdrage voor het kamp heeft betaald! Dat gaat natuurlijk
niet lukken zo…
Heeft u al betaald? Super! Zo niet, wilt u dat dan z.s.m. doen? Contact opnemen
met de oudervereniging kan altijd: Op onze informatiekalender staan de
contactgegevens.

Het Berkenblad nr. 10 kunt u op dinsdag 23 januari verwachten.

