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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het veertiende 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:
Natalin Alkhalaf
30 maart
groep 5
Thomas Verkerk
5 april
groep 1/2
Marah Mohammed Alkhlifa
5 april
groep 1/2
Baran Dogan
5 april
groep 3/4
Omar Ahmad Ismaël
10 april
groep 1/2
Deze keer krijgen alle jongsten het Berkenblad op
papier in een enveloppe mee o.a. vanwege de extra
info vanuit de oudervereniging.
Wethouder Willemsen prikt ook papier
Afgelopen vrijdagmiddag kreeg groep 3/4 bezoek van
wethouder Willemsen. Dit i.v.m. de Actie Oosterhout
Schoon. In tweetallen gingen de kinderen samen met
de wethouder op pad, gewapend met handschoenen,
papierprikkers en vuilniszakken.Wat hebben ze goed
hun best gedaan, om al het zwerfafval wat ze in
struiken en tuinen tegen kwamen, op te prikken en in
de vuilniszak te gooien! De wethouder gaf de kinderen
een welverdiend compliment! Bij terugkomst kregen
we nog een ingelijste oorkonde en de kinderen “de
enige, echte Oosterhoutse kaneelstok”!

Invulling studiedag
Afgelopen woensdag 21 maart heeft het team de volgende onderwerpen
besproken:
-Presentatie door Klaartje over het signaleren van psycho-sociale problematiek.
-Presentatie door Klaartje over de Ringaanpak bij pestgedrag.
-Presentatie door Angela/Wendy over mediawijsheid en hoe wij dit als school in
samenspraak met Cubis gaan vormgeven.
-Brainstorm door het team over werkdruk en welke mogelijkheden er zijn om de
financiële middelen die beschikbaar worden gesteld in te zetten om de werkdruk
te verminderen. De personele geleding MR (Angela/Wouter) hebben
instemmingsrecht en nemen het plan van het team mee naar de MR vergadering
van donderdag 29 maart a.s.
-Stand van zaken Thinking for Learning (21 eeuwse vaardigheden) en vervolg.
Zorgen om ouderbijdrage
De jaarlijkse ouderbijdrage…vrijwillig vanuit de overheid,
maar vanuit school meer een verplichting, om deze
bijdrage te betalen. Een vervelende constructie voor
beide partijen! De oudervereniging wil samen met
school van de ouderbijdrage de leuke, extra
activiteiten, die NIET in de overheidsgelden van school
(lumpsum) zitten, voor de kinderen organiseren en
bekostigen, zoals de schoolreis en schoolkamp.
Herinnert u zich nog het “schoolreisgevoel”van toen:
Zonder vader en moeder een dagje weg, tas vol met
lekkers mee, dat meteen opengaat zodra je zit in de bus!
Het blije, vermoeide maar voldane kind dat na een schoolreisje
terugkomt met verhalen!Dat wil u uw kind toch niet ontnemen? En wat denkt u
van het schoolkamp, de herinneringen kunt u na jaren nog naar boven halen!
Helaas constateren we dat het innen van de ouderbijdrage steeds moeizamer
verloopt. Veel ouders kloppen aan bij Stichting Leergeld, die een gedeelte van de
ouderbijdrage bekostigt. Dat is fijn, maar geeft ook tekorten. Wij wijzen ouders
die gebruik maken van Stichting Leergeld erop dat er nog een bijdrage van 15,bij hoort om tot het volledige bedrag te komen.
Sommige ouders betalen meteen, contact of in termijnen, er is van alles
mogelijk.
We vinden het als oudervereniging en school pijnlijk te moeten constateren dat
er ouders zijn die denken dat de ouderbijdrage van de kinderen in eigen zak
wordt gestoken.
Ouders doen dit werk volledig vrijwillig, vaak naast een baan en verdere
verplichtingen. We doen dit met plezier en puur voor de kinderen!
De oudervereniging is verplicht om na afloop van een schooljaar de boeken te
laten controleren. Deze kascontrole wordt door een ouder uitgevoerd, die niet in
de oudervereniging zit. Ook is dit alles openbaar in te zien en tijdens de jaarlijkse
ledenvergadering geeft men openheid van zaken, door de financiën van het
afgelopen jaar en de begroting van het lopende schooljaar toe te lichten.

Helaas hebben we ook afgelopen september geconstateerd dat er geen één
ouder aanwezig was… Wat moeten we nog meer doen? U mag het zeggen…
We concluderen wel dat we tot nu toe nog 1900,- aan ouderbijdrage missen.
De consequentie is dat we hierdoor misschien grote onkostenposten zoals de
schoolreis en het schoolkamp moeten gaan annuleren, simpelweg omdat we de
financiën er (nog) niet voor hebben. Ook de kinderen waarvan de ouders wel
betalen, zijn hiervan de dupe. Ouders die bewust niet willen betalen, liften mee
op de bijdragen van andere ouders, die wél de ouderbijdrage voor hun
kind(eren) betalen…
De extra activiteiten maken het school-zijn juist zo leuk! Dat wil u toch ook voor
uw kind? Als u als ouder het schoolreisje en het schoolkamp wil behouden, dan
kan dit alleen maar door de ouderbijdrage van uw kind(eren) te betalen. Andere
mogelijkheden zijn er niet.

NG
Hoera, het is lente!
Zoals ieder jaar werden alle kinderen op 20 maart
(i.v.m. de studiedag 1 dag eerder) verrast met een
narcis, om het begin van de lente te vieren! Dit wordt
verzorgd door onze oudervereniging. Namens alle
kinderen: Dank je wel!

Paasviering
Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de
eerste volle maan in de lente.
Ieder jaar hebben we vanuit onze methode
Trefwoord (levensbeschouwing) een thema. In de
middag van Witte Donderdag 29 maart vieren we
Pasen in de aula vanaf groep 3 t/m 8.

MR
Donderdag 29 maart is er een MR vergadering. Er staan o.a. de volgende punten
ter bespreking op de agenda:
-De begroting
-Invullen ARBOmeester: Risico Inventarisatie en plan van aanpak en rapportage
vanuit de ARBO.
-Plan team t.a.v. de invulling extra middelen om werkdruk te verlichten: De
personeelsgeleding MR heeft hierbij instemmingsrecht.

Risico Inventarisatie
Alle scholen van Delta-onderwijs maken dit
schooljaar een risico inventarisatie (RIE). Na
het invullen van de uitgebreide vragenlijst
van de Arbomeester en het opstellen van het plan van aanpak, heeft de directie
een uitvoerig gesprek gehad met de persoon die de risico inventarisatie en het
plan van aanpak checkt. Hiervan hebben we nu als eerste school van Delta een
geaccordeerde RIE! Nu aan de slag met het plan van aanpak.
Ondersteuningsteam
Dinsdag 3 april van 9.00-11.00uur vindt het derde ondersteuningsteam plaats.
Hierin wordt in samenspraak met de leerkracht, ouders (van harte welkom), de
orthopedagoog van Delta-0nderwijs en een specialist vanuit SBO de Wissel, de
ingebrachte leerling besproken en handelingsadviezen gegeven.

Voorbereiding op het theoretisch en praktisch verkeersexamen groep 7
Theorie-examen
Het theorie-examen wordt gehouden op donderdag 5 april 2018.
Kort voor deze datum worden op de scholen de schriftelijke examenopgaven
bezorgd. De examens gaan vergezeld met een schrijven, waarin wordt
aangegeven welke onderdelen gemaakt dienen te worden. Wij gaan er van uit,
dat de school (leerkracht) zelf het examen zal afnemen. Indien de school wenst,
dat het theorie-examen door een medewerker/vrijwilliger van Veilig Verkeer
Nederland afdeling Oosterhout (VVN) wordt afgenomen, dient dit voor 30 maart
a.s. kenbaar gemaakt te worden.
Op donderdagavond 5 april (vanaf 19:30 uur) worden de examens gezamenlijk
gecontroleerd op het gemeentehuis (vergaderzaal 4, ingang achterzijde
gemeentehuis). De school/verkeersouder dient de examens mee te nemen voor
de controle. Wij rekenen erop dat iedereen tijdig aanwezig is.
Herexamen dienen gemaakt te worden op vrijdag 6 april of maandag 9 april. De
herexamen worden afgenomen door de leerkracht of op verzoek van de school
door een medewerker van VVN. Let op: ook hiervoor geldt dat de aanvraag voor
30 maart a.s. ingediend moet zijn.
Praktijk-examen
Op 15 mei staat voor onze leerlingen van groep 7 het praktisch verkeersexamen
weer op de planning. Hiervoor zoekt VVN nog vrijwilligers om te helpen de
kinderen goed te beoordelen. Op 16 april zal er een info avond worden
georganiseerd voor de vrijwilligers op het gemeentehuis. De route van het
verkeersexamen is bekend. De gemeente gaat deze route ook ruim voor het
examen aangeven. Het verzoek aan de ouders, de route eerder met de kinderen
van groep 7 te verkennen. Hierdoor gaan ze beter voorbereid en zelfverzekerder
op pad. De andere groepen mogen natuurlijk ook de route rijden. Eigenlijk komt
vrijwel alles op de route aan bod.

De route is als volgt:
start Markt – Leysenhoek
1 rechtsaf Mathildastraat
2 zebra AH
Keiweg vervolgen
3 linksaf Ridderstraat (verkeerslicht)
4 Rotonde linksaf Abdis van Thornstraat
5 linksaf Catharinastraat
rechtsaf St. Vincentiusstraat
6 einde linksaf Leijsenhoek
rechtsaf Donkerstraat
7 einde linksaf en linksaf Strijenstraat
8 rotonde linksaf Torenstraat
9 einde Markt.
Route is ongeveer 3500 meter lang en duurt ongeveer 17 minuten.
de verkeerscommissie:
Patrick Kramer/Remco de Kievit
Veel schoolverzuim

Iedere ochtend en middag gaat er een leerling uit groep 7/8 langs de klassen om
kinderen die afwezig te zijn, te noteren in de absentenmap. Als afwezigheid niet
gemeld is, wordt er vanuit school contact opgenomen. Vaak merken we dat we
telefonisch geen contact krijgen, omdat het telefoonnummer niet meer klopt of
er gewoon niet wordt opgenomen.
Leerkrachten zetten het vervolgens in het administratiesysteem: Geen melding is
ongeloorloofd schoolverzuim.
We vinden het zorgelijk dat het verzuim zo hoog is, met name in de groepen 1
t/m 4.
Bij regelmatig schoolbezoek, bouwt een kind wat op, het went aan de groep en
leert veel, zeker op sociaal-emotioneel gebied. De ontwikkeling verloopt
gelijkmatig en dat is prettig voor uw kind.
Uiteraard blijft uw kind thuis als het ziek is. Als het ziekteverzuim van uw kind
hoog is, zijn we als school verplicht de schoolarts van de GGD in te lichten. Die
nodigt vervolgens ouders en kind uit.

Sportdag
Op dinsdag 10 april a.s. houden we de sportdag,
die eerst stond gepland op vrijdag 13 april, maar is
verschoven i.v.m. de geplande onderwijsstaking van
Noord-Brabant en Limburg.
Delta-onderwijs inventariseert na Pasen welke
scholen deelnemen aan de staking. We houden
u op de hoogte!

Gezondheidsweek
Vanaf maandag 9 april t/m vrijdag 20 april houden wij onze jaarlijkse
gezondheidsweek. Twee weken met veel aandacht voor gezondheid: Voeding en
beweging. Nicole Huizinga, onze sportcoach van OIB, stelt samen met juf Nelly
een actief programma samen, met het accent op beweging!
O.a. volleybal, taekwondo, karate, extra gymlessen gegeven door sportcoach
Nicole en nog veel meer! Dus houdt u er rekening mee, dat de gymtas die weken
vaker mee naar school komt!

Uitnodiging
29 maart om kwart voor 11.

Paaseieren zoeken met Jip
KBS de

tijdens “Het peuteruurtje” van
Berkenhof.

‘Gezin en kanker’
Wat is de impact van kanker op een gezin - met name op de kinderen?

Als een van de ouders in een gezin de diagnose kanker krijgt, verandert er veel
voor alle gezinsleden. De normale opvoedingstaken voor de ouders en alle taken
die horen bij de ontwikkelingsfasen van de kinderen blijven bestaan. Maar
vanwege de ziekte komen er ineens nieuwe taken bij.
Ingeborg Lups-Dijkema is ervaringsdeskundige en oprichter van ‘Langs de
Zijlijn’,
een stichting die werkt aan meer aandacht en ondersteuning voor kinderen van
wie de
vader of moeder kanker heeft. Ingeborg werd in 2015 getroffen door
borstkanker.
Haar verhaal gaat over:
• Van diagnose tot heden
• De impact van kanker op haar gezin
• Streep eronder en weer door?
• Waar had ik destijds behoefte aan?
• Wat is de impact nu nog?
• Wat heeft het gebracht?
Drs. Dineke Verkaik is als orthopedagoog-generalist verbonden aan de
opleiding
Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek
naar
de gevolgen voor het gezin als een van de ouders kanker heeft. In haar
presentatie gaat
Dineke in op wat niet en wat wél helpt om de aanpassing binnen gezinnen te
bevorderen.
Zij maakt hierbij op een toegankelijke manier gebruik van informatie uit
wetenschappelijk onderzoek. Ze bespreekt het belang van ‘voorbereid zijn’ en
biedt concrete handvatten en

tips voor ouders, kinderen en andere mensen rondom het gezin.
Woensdag 11 april 2018
Welkom vanaf: 19:00 uur
Lezing: 19.30 - 21:00 uur
Natuurlijk is er gelegenheid tot napraten
Graag inschrijven (gratis): www.inloophuispoppys.nl

Op 30 maart Goede Vrijdag start voor alle
kinderen van groep 1 t/m 8 het Paasweekend!

Het team wenst u een fijn Paasweekend toe!

Het Berkenblad nr. 15 kunt u op dinsdag 10 april verwachten

