Berkenblad nr.13 13 maart 2018

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het dertiende 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:
Dylan Egbo
Eymen Saglambilek

23 maart
25 maart

groep 6
groep 4

Zwembadvaardigheid groep 7/8
De lessen zwembadvaardigheid o.l.v. sportcoach Nicole Huizinga van MOOVE,
gaan deze week van start. Zwemdiploma A is voorwaarde om hier aan mee
te doen! Meneer Wouter checkt dit van te voren. Voor kinderen zonder
zwemdiploma zal een alternatief worden aangeboden.
De lessen vinden plaats in zwembad de Warande op
de volgende vrijdagmiddagen:
16 maart
23 maart
6 april
Tijden: 14.30-15.30u
Meneer Wouter zorgt voor verdere informatie indien
nodig.

Berkenhofshow
Donderdag 15 maart staat er een Berkenhofshow gepland. U bent weer van
harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Tijd: 14.30-15.30u.
Studiedag team
Zoals ook op de informatiekalender staat vermeld, heeft
het team op woensdag 21 maart a.s. een studiedag.
De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn die dag vrij.

Oosterhout schoon!
Ieder jaar doen wij met alle groepen mee met de actie Oosterhout Schoon.
Dit valt onder Burgerschap, een verplicht vak binnen het basisonderwijs.
Op vrijdagmiddag 23 maart steken alle kinderen de handen uit de mouwen
om in de Larenbuurt al het zwerfafval wat ze tegenkomen op de stoep, op de
straat en in de struiken te verzamelen en op te ruimen. De gemeente
voorziet de kinderen van papierprikkers, handschoenen en veiligheidshesjes.
We vinden het belangrijk dat we op deze manier kinderen
verantwoordelijkheid bijbrengen om afval in de daarvoor bestemde vuilnisbak
te gooien, daar waar het hoort. Ook na deze actie blijven we met de
kinderen regelmatig zwerfafval opruimen rondom het schoolplein, om
zo bewustwording te bevorderen.
Week van de Lentekriebels
Ieder jaar besteden we in alle groepen aandacht aan het
project Lentekriebels.
We gebruiken voor het eerst de digitale methode “Kriebels
in je buik”, een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8 met
lessen die de seksuele ontwikkeling van kinderen volgen.
De Week van de Lentekriebels heeft als doel om kinderen
van groep 1 t/m 8 te ondersteunen bij hun relationele en
seksuele ontwikkeling en te leren verantwoorde keuzes te
maken. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig
leefklimaat. Naast de digitale methode gebruiken we ook twee boekenpakketten
van de bibliotheek, één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw.
Fietsvaardig groep 8:
donderdagochtend 22 maart
Fietsvaardig is bestemd voor leerlingen van groep 8
van de basisscholen. Het bestaat uit het fietsen met
een rugtas over een uitgezet parcours op een
afgesloten terrein waarin is opgenomen het rechtuit
rijden, rondje draaien, slalom, achterom kijken, hand
uitsteken, veranderen van rijstrook en noodstop

(trapvaardigcircuit). De bedoeling hiervan is een betere beheersing te krijgen
van de fiets.
Wilt u zorgdragen dat de fiets van uw kind in orde is?
De kinderen van groep 8 worden uiterlijk 9.15 uur op de Markt in
Oosterhout verwacht. Van meneer Wouter hoort u t.z.t. hoe laat de
kinderen ’s morgens met de fiets op school worden verwacht.
Er is een theoretisch gedeelte waarbij 20 verkeersvragen moeten worden
beantwoord en informatie en uitleg over de “dode hoekspiegel” bij vrachtauto's.
Bioscoopochtend met popcorn een enorm succes!
Afgelopen donderdag 8 maart hadden we weer een feestelijke activiteit vanwege
ons 40 jarig jubileum. Dit keer mochten de kinderen een film kijken. Van te
voren konden ze hiervoor inschrijven. Net voor de film haalden de kinderen een
zakje popcorn, die door juf Klaartje heerlijk ter plekke werd klaar gemaakt.
Het was een geslaagde ochtend en alle kinderen hebben heerlijk genoten. Op
naar de volgende activiteit!

Voor alle andere foto’s kunt u terecht op onze website.
Ter herinnering
Sponsoractie jubileumjaar:
Op 20 april staat de sponsoractie gepland. Met de sponsoractie willen wij ons
eenmaal per jaar samen met de kinderen 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 EENN SPETTERENDE ACTIVITEIT VOOR ALLE KINDEREN
OP DONDERDAG 5 JULI!!! DAAR IS VEEL GELD VOOR NODIG!!!
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

Miniclub
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:
Minitennis
Bij minitennis gaan we op een echte tennisbaan spelletjes doen met een
tennisbal en tennisrackets. De tennisleraar van Strijdo komt ook nog een keertje
met ons meedoen.

Datum
14-3-2018
21-3-2018
28-3-2018

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

Plaats
Tennisvereniging Strijdo
Tennisvereniging Strijdo
Tennisvereniging Strijdo

Minigym
Bij de minigym gaan we gymmen in een grote gymzaal. We gaan rennen,
klimmen, rollen, zwaaien en nog veel meer. Natuurlijk spelen we ook leuke
spelletjes.
04-4-2018
11-4-2018

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

Sporthal Arkendonk
Sporthal Arkendonk

Mini-instuif
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!
Wel met gymschoenen of op blote voeten.
Datum
18-4-2018

Tijd
14:00 uur-15:00 uur

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

Plaats
Sporthal Arkendonk

Uitnodiging
29 maart om kwart voor 11.
Paaseieren zoeken met Jip
tijdens “Het peuteruurtje” van
KBS de Berkenhof.

Tijdens `Het peuteruurtje´ van 29 maart maakt Jip (een fictief personage) kennis
met “de paashaas”. Samen met de kinderen gaan ze op zoek naar chocolade
paaseieren die verstopt zijn in de binnentuin van onze school.
Alle kinderen tussen de 20 maanden en 4 jaar zijn samen met hun papa of mama
welkom!

Kom ook!
Het Berkenblad nr. 14 kunt u op dinsdag 27 maart verwachten

