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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het twaalfde 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:

Talya Asaf
Ömer Sahin

groep 1/2
groep 5

3 maart
3 maart

Carnaval 2018
Het was weer een gezellig Leutfeest met onze
eigen Raad van Elf, prins, prinses, nar,
politieagent, de Prins van Kaaiendonk! We hebben
in de polonaise gelopen, de kinderen hebben een
circuit van leuke activiteiten uitgevoerd.
Op onze website vindt u meer foto’s!

Aanmelden voor het voortgezet onderwijs
Belangrijk voor de kinderen van groep 8 en hun
ouders!
6 en 8 maart zijn de inschrijfavonden van het
voortgezet onderwijs. Via meneer Wouter heeft u
daarvoor alle benodigde informatie ontvangen.

Studiemiddag team
Zoals ook op de informatiekalender vermeld
staat, heeft het team op donderdag 8 maart
a.s. een studiemiddag. De kinderen van groep 1
t/m 8 zijn dan vrij.

Excursie naar museum Oud
Oosterhout
Groep 5/6 gingen naar het oud
Oosterhout museum. Het was heel
leuk en ik wil de ouders bedanken die
hebben meegeholpen. Ik zelf vond het
vingerhaken het leukst. We hebben
het over Jet en Jan gehad. Dat zijn
twee kinderen die ongeveer in 1900
leefden ook maken zij veel avontuur
mee, zoals dat Jet bijna is
aangereden. Ik vond het met bijna
heel de klas zo leuk dat we er nog een
keer heen willen dus ik wil heel de
school aanraden om daar heen te gaan. Ook hadden ze daar een heel grote
speeltuin, dat was erg leuk, want ze hadden heel veel leuke, oude speeltjes om
buiten mee te spelen. Het gebouw bestond zelfs uit twee verdiepingen! We
hebben ook koffie gemalen dat rook vooral heel erg lekker. ik had heel veel
koffie gemalen. We gingen echt even terug in de tijd.
Gr. Simon gr. 6 (voor de foto’s kunt u terecht op onze website)
Datum sportdag naar 13 april
Op onze infokalender staat de sportdag
vermeld op vrijdag 20 april, maar het
Scorpioterrein was op die datum al niet
meer beschikbaar. Vandaar dat we de
sportdag verschuiven naar vrijdag 13
april.

Sponsoractie
jubileumjaar
Op vrijdag 20
april staat de
sponsoractie
gepland. Met de
sponsoractie willen
wij eenmaal per
jaar samen met de
kinderen ons
inzetten voor een
goed doel. Het
goede doel van dit jaar is onze eigen school DE BERKENHOF. Met het opgehaalde
bedrag willen we het jubileumjaar afsluiten met een spetterende activiteit. Wij
vragen van u en de kinderen om zoveel mogelijk statiegeldflessen te verzamelen
en in te leveren op het podium in de aula.
Hoe meer flessen er verzameld worden hoe spectaculairder de activiteit kan
worden.
Op 20 april zullen wij het opgehaalde bedrag onthullen. Ook gaan we in de
sporthal nog 1 keer met alle opgehaalde statiegeldflessen verrassende
activiteiten doen.
Verzamel ze!!
Namens de commissie sponsoractie: Tot later!
Juf Angela/Meneer Wouter
Aanwezigheid meneer Rob
Meneer Rob is vanwege een whiplash, opgelopen na een auto ongeluk, alleen op
dinsdag- en vrijdagochtend aanwezig. Het herstel heeft tijd nodig. We hopen dat
meneer Rob goed zal herstellen.
*Voor ouders en leerkrachten: Lezing
Mensenkinderen door Steven Pont op woensdag 14
maart
Steven Pont 14 maart in Oosterhout
Hoe werkt een kinderbrein? Wat stimuleer je als ouder? Waar komt
die reactie van je kind vandaan? Hoe kun je situaties voor zijn? Veel vragen… De
lezing Mensenkinderen geeft inzicht. Heel praktisch en humoristisch. Kinderen
doorlopen verschillende fases in hun ontwikkeling. Als ouder is het heel
verhelderend meer te leren over de manier waarop kinderen zich ontwikkelen en
wat de ontwikkelingsgebieden er zijn. Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog ,
gezinstherapeut en schrijver van het boek ‘Mensenkinderen’. Op 14 maart 2018
komt hij naar Theek 5 om daar een boeiende lezing over te geven. Hij start om
19.30 in de kleine zaal van Theater de Bussel. Kosten zijn 10 euro. Je bent van
harte welkom! Meer informatie en aanmelden: www.theek5.nl/activiteiten

*Voor kinderen van groep 3 tm 8 : Tech & Play ; een dag vol techniek en
creativiteit op zaterdag 17 maart
Bibliotheek Theek 5 laat kinderen op een interactieve en creatieve manier
kennismaken met technische innovaties, ICT en mediawijsheid door diverse
workshops. Zo kunnen zij o.a. hun eigen VR brillen maken, aan de slag met
robots, 3D-tekenen, het geheime recept van superslijm ontdekken en nog veel
meer. De spectaculaire opening van deze dag is in handen van de knotsgekke
wetenschapper van Mad Science. Tech & Play vindt plaats op 17 maart in
bibliotheek Oosterhout van 12.30-17.00 uur en is gericht op kinderen van groep
3 t/m 8.
Technologische ontwikkelingen gaan in een sneltreinvaart en bepalen voor een
groot deel onze toekomst. Kinderen van groep 3 t/m 8 ontdekken op Tech &
Play de meerwaarde van techniek, ICT, creativiteit, mediawijsheid en dus 21eeeuwse vaardigheden. Niet alleen kinderen, maar ook ouders en leerkrachten
zijn natuurlijk van harte welkom.
Wat kunnen zij verwachten? De workshops zijn onderverdeeld in diverse
thema’s:


Robots
Maak een echte robotkrab of tekenrobot en maak kennis met Solly; de
zon-etende robot.



Actie Reactie
Bekijk een flitsende demonstratie met drones of Maak een interactieve
knikkerbaan met Littlebits.



Creativiteit en Techniek
Ga aan de slag met een 3D-pen of maak een deurmatverklikker.



Virtual reality
Maak je eigen VR-bril van hout of maak Graffiti



LEGO®
Laat door LEGO® Mindstorms de robots bewegen



Geheime recepten
Ontdek met een chemisch experiment het geheim van superslijm of bak je
eigen muffin.



Funstations Mad Science
Ontdek de eigenschappen van droogijs, maak een eigen vulkaan of
experimenteer met kneedballen.

Aanmelden
Een aantal activiteiten is gratis, andere zijn betaald. Vergeet in ieder geval niet
om aan te melden! Ga voor meer informatie en aanmelden
naar www.theek5.nl/techplay
Het Berkenblad nr. 13 kunt u op dinsdag 13 maart verwachten.

