Berkenblad nr.11 6 februari 2018

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het elfde 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:
Fikri Saidi
Jayden Chen
Eda Dogan
Isabelle Verkerk
Thomas Both
Agny Asaf
Annabel van Riel

groep 6
groep 6
groep 1/2
groep 6
groep 8
groep 5
voorschool

17
19
21
22
24
25
25

februari
februari
februari
februari
februari
februari
februari

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

Nog een paar dagen… en dan barst het carnavalsfeest ook op de
Berkenhof los. De aula is feestelijk 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 vrijdag 9
februari rond 8.45u plaats vinden.
U bent van harte welkom om deze spectaculaire onthulling in de aula bij te
wonen. Alle kinderen worden deze ochtend verwacht, uiteraard vrolijk en
verkleed!
O ja, nepwapens en confetti zijn niet toegestaan.
Om 12.15u start de carnavals(voorjaars)vakantie.
Hatchiekiedee, tot vrijdag 9 februari.
De werkgroep carnaval.
Afscheid juf Karin
Zoals u weet, is Karin van Bijsterveld, leerkracht groep 1/2 (donderdag.vrijdag)
al enige tijd afwezig.
Juf Karin heeft in overleg met de directie besloten om de Berkenhof te verlaten
en te gaan werken in de vervangingspool.
We vinden het jammer, maar uiteraard respecteren we haar keuze.
Dat betekent dat we in groep 1/2 een vacature hebben voor de donderdag en
vrijdag. In overleg met het bestuur van Delta-onderwijs, is besloten dat Fleur
van Gestel, die bij ons al in groep 3/4 werkt, deze vacature tot einde van dit
schooljaar mag invullen. Juf Fleur start na de carnavalsvakantie op donderdag 22
februari in groep 1/2.
Het gevolg is ook dat juf Fleur na de carnavalsvakantie op maandag en dinsdag
in groep 3/4 werkt en juf Nelly op donderdag en vrijdag. De woensdag is
wisselend.
Vrijdagochtend 9 februari is juf Karin voor het laatst op de Berkenhof. Na 12.15u
is er voor u de mogelijkheid om afscheid van haar te nemen. Wij wensen haar
het allerbeste voor de toekomst en bedanken haar voor datgene wat zij voor
onze school heeft betekend.

Juffen -en menerendag
Een paar weken geleden hebben wij met zijn
allen juffen- en meesterdag gevierd en wij zijn
trots om jullie te vertellen dat het een groot
succes was!
Groep 1/2 heeft aan het begin van de ochtend
leuke eierkoekjes gemaakt en de groepen 3 tot
en met 8 hebben samen met de juf of meester
zelf een kwarktaart gemaakt!
Iedere klas heeft naar eigen invulling van de
docent leuke dingen gedaan in de klas en

daarna hebben ze deel mogen nemen in het circuit.
Dit circuit bestond uit leuke activiteiten zoals :
- Schminken
- Bordspelletjes
- Knutselen
- Just Dance
- Bingo
Uit de feedback hebben we te horen gekregen dat de kinderen het erg leuk
vonden!
Wij waarderen natuurlijk met zijn allen de leuke dingen die de kinderen gemaakt
hebben voor hun docenten en vinden het fijn om te zeggen dat de dag erg
geslaagd was.
We hopen de rest van het jaar in deze positieve sfeer verder te kunnen gaan! In
ieder geval bedankt voor iedereen die geholpen heeft er een gezellig feest van te
maken.
Bram (Groep 1/2)
Stagiaire onderwijsassistent

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.

Bij de miniclub proberen we allerlei leuke sporten uit met kinderen van groep 1,2
en 3! De komende tijd staan de volgende activiteiten op het programma:
Mini-instuif Carnaval
Op de woensdagen voor iedere vakantie is er een gratis instuif voor de mini's in
Sporthal Arkendonk. Hier hoef je je niet voor in te schrijven en mag je gratis aan
meedoen. Lekker spelen met je vriendjes en vriendinnetjes!

Dit keer mag je (als je wilt) in carnavalskleren komen. Wel met gymschoenen of
op blote voeten.
Datum
7-2-2018

Tijd
14:00 uur-15:00 uur

Plaats

Sporthal Arkendonk

Minicircus
Bij het minicircus gaan we doen als echte acrobaten, draaien met Chinese
bordjes, jongleren met doekjes en nog veel meer.
De laatste les mogen de ouders komen kijken naar wat jullie allemaal geleerd
hebben.
Datum
21-2-2018
28-2-2018
7-3-2018

Tijd
14:00 uur-15:00 uur
14:00 uur-15:00 uur
14:00 uur-15:00 uur

Plaats
Sporthal Arkendonk
Sporthal Arkendonk
Sporthal Arkendonk

U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor de miniclub op www.sjorssportief.nl
Juf Nicole ( voor vragen mail: nicole@mooveoosterhout.nl)

Het team wenst u alvast veel plezier met Carnaval!

Het Berkenblad nr. 12 kunt u op dinsdag 27 februari verwachten.

