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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het zestiende 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:
Issam El Haddouti
16 mei
groep 5
Digna Peeters
19 mei
groep 7
Anouar Tachi
23 mei
groep 3

Data schoolreis
Vanwege verschillende locaties hebben we de schoolreis gesplitst:
Donderdag 31 mei schoolreis voor de groepen 3 t/m 8.
Vrijdag 1 juni: schoolreis groep1/2.
Op donderdag komen de kleuters gewoon naar school.
Op vrijdag komen de kinderen van groep 3 t/m 8 gewoon naar school.

Schoolreis groep 3 t/m 8 op donderdag 31 mei
We gaan op schoolreis! Vanwege het jubileumjaar
mag groep 8 ook mee!
Op donderdag 31 mei gaan wij op schoolreis
naar……recreatiepark Duinoord Helvoirt!
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 worden op de gewone tijd op school verwacht en
de bus vertrekt om 9.15u.
’s Middags vertrekt de bus vanuit Helvoirt om 16.00u en worden de kinderen
rond 16.45u weer terug op school verwacht.
Duinoord is een all inclusive park, dus de
kinderen hoeven echt niets mee te nemen:
Geen eten, geen snoep en geen geld.
Bij warm weer is het handig om dat uw
zoon/dochter zich van te voren insmeert
tegen de zon.
Het wordt zeker een gezellige dag!
Schoolreis groep 1-2 op vrijdag 1 juni
We gaan op schoolreis!
De schoolreis voor groep 1-2 is op 1 juni. Dit jaar hebben we er voor gekozen
om met groep 1-2 lekker te spelen bij Haasje Over. Haasje Over is een grote
binnen speeltuin waar kinderen heerlijk kunnen klauteren, klimmen en spelen.
We verwachten de kinderen deze dag om half 10 op school. We zullen om
uiterlijk kwart voor 10 met auto’s vertrekken.
Rond 2 uur is het spelen bij Haasje Over voorbij. De kinderen mogen om half 3
weer in de klas opgehaald worden.
De kinderen hoeven deze dag geen eten of drinken mee te nemen. Wel is het
handig eventueel verschoning mee te geven wanneer u denkt dat dat voor uw
kind van toepassing is.

Voor deze dag hebben we ouders nodig die de kinderen met de auto willen halen
en brengen.
Op het raam naast de deur zal binnenkort een lijst gehangen worden waarop u
zich kunt inschrijven om te rijden.
We hebben er heel veel zin in!
Werkgroep schoolreis

Vacature oudervereniging:
penningmeester
Binnen de oudervereniging is per direct een
vacature ontstaan van penningmeester. Als
u interesse heeft om de oudervereniging te
versterken, dan kunt u dit tot uiterlijk 25
mei aangeven bij voorzitter Jolanda van
Mook tel: 425070.
Marie-Louise Hermans zal de taak van
penningmeester dit schooljaar nog
overnemen en de nieuwe ouder inwerken.
Namens team en oudervereniging bedanken we Linda Verkerk voor haar
werkzaamheden van dit schooljaar.
CITO toetsen na meivakantie
Na de meivakantie starten voor de groepen 3 t/m 7 de CITO toetsen van het
leerlingvolgsysteem.
Dansproject
Vanaf woensdag 23 mei t/m woensdag 30 mei bieden
dansdocenten van H19 de kinderen van groep 1 t/m 8 dans
lessen aan met als thema Feest. Er wordt toegewerkt naar
een presentatie waar alle ouders van harte voor worden
uitgenodigd: De Berkenhofshow van donderdag 7 juni
vanaf 14.00 tot 15.00. Noteert u het alvast in uw
agenda. De Berkenhofshow van 31 mei vervalt i.v.m. de schoolreis.
Berkenhofshow en sponsorloop
In verband met de schoolreis op 31 mei verzetten we de Berkenhofshow naar
donderdag 7 juni. Vanaf 14.00-15.00 bent u van harte welkom in de aula
van de school. Dit is een andere tijd i.v.m. een aansluitende sponsorloop!
Vacature MR
Als gevolg van het vertrek van een lid van de
oudergeleding (Martin Mol, dochter groep 8), ontstaat er
aan het einde van dit schooljaar weer een vacature in
de Medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt, praat en
beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een
bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.
Een eerdere vacature MR voor een lid van de oudergeleding is inmiddels
ingevuld door Marieke de Kievit-Wolf, moeder van Charlotte (groep1/2) en Simon
(groep 6). Welkom Marieke!
De MR heeft op bepaalde onderwerpen advies en/of instemmingsrecht. Daarbij
moet bijvoorbeeld gedacht worden aan besteding van financiële middelen, de
kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de

formatieplanning, visie en beleid van de school etc. De MR vergadert ongeveer 5
tot 6 keer per jaar. De MR bestaat uit vier leden: 2 ouders en 2 leerkrachten.
Meer informatie over de MR is te vinden op de website van school (onder
ouders).
Je hoeft geen kennis te hebben van onderwijsbeleid, een portie gezond verstand
en betrokkenheid bij het wel en wee van de Berkenhof is genoeg.
Graag reageren tot uiterlijk 25 mei a.s.
Heb je interesse in deze functie, of wil je meer informatie, neem dan contact op
met
Martin Mol, voorzitter van de MR. martinmol@cybermolsystems.nl
Of vul onderstaand antwoordformulier in en stop deze in het postvakje van de
MR (teamkamer)
Graag kom ik volgend jaar de oudergeleding van de MR versterken.
Naam:

Vader / moeder van:

Telefoonnummer:
Mailadres:
________________________________________________________________
Mochten zich meerdere kandidaten melden, dan volgt er een verkiezing waarin
ouders hun keuze mogen bepalen.

Gevonden voorwerpen
In de aula liggen op een
grote tafel alle gevonden
voorwerpen uitgestald die in
de loop van dit schooljaar
zijn verzameld. Op de foto
ziet u het resultaat!
Komt u gerust een kijkje
nemen!

NIEUWS van de TSO!
Administratieve kant
Mocht u vragen hebben over de administratieve kant van de TSO/ IDEALnet, dan
kunt u terecht bij Murlen dienstverlening:
Murlen dienstverlening v.o.f.
Postbus 111, 4920 AC Made
T (085) 2734910
F (0162) 671125
E murlen@murlendienstverlening.com
I www.murlendienstverlening.com

LUNCHTROMMELS EN -BEKERS
Wij bieden op school de gelegenheid om
gebruik te maken van een koelkast voor de
lunch van uw kind(-eren). Dit kan de
koelkast van school zijn of de koelkast van
de BSO.
Wat mag er mee in de broodtrommels?




Boterhammen, broodjes, krentenbol, crackertjes, peperkoekje,
soepstengel en rijstwafel
Fruit, groente, knijpfruit,
Melk & drinken zonder prik

De overblijf kinderen krijgen na de maaltijd allemaal een biscuitje of een stuk
fruit aangeboden door de overblijf. Zelf meenemen van koek en snoep is dus niet
nodig. Zo ontstaan er geen grote verschillen tussen wat kinderen meenemen
voor de lunch en is het wel zo gezond!
TELEFOONNUMMERS
Bij Noodgevallen tijdens de TSO nemen wij
contact op met ouder(-s) of verzorger(-s).
Het is dus belangrijk dat u te bereiken
bent op de telefoonnummers die wij via

het ideal.net van u gekregen hebben. Zorg er voor dat de nummers up to
date zijn en dat u ook nummers invult waarop u te bereiken bent tijdens uw
werk.
Mocht u vragen hebben, mailt u dan naar tsodeberkenhof@kinderopvangoosterhout.nl of u kunt bellen naar 0162-466427 wij
zijn daar bereikbaar op ma-di-do-vrij tussen half 12 en half 2.
Met vriendelijke groet,
Team TSO de Berkenhof!
Hockey, iets voor jou? Kom gratis proberen bij MHC De Warande!
We hebben voor komend seizoen extra ruimte voor
jongens in de 6-tallen en 8-tallen teams. Ben je een
jongen die 9 of 10 jaar worden tussen 1 oktober 2018
en 30 september 2019? Vind jij het leuk om samen met
vrienden te bewegen? Een stoere teamsport te doen?
Dan is hockey iets voor jou!
Je kunt het beste testen of hockey echt iets voor jou is,
door het gewoon te proberen. Daarom bieden wij je de
mogelijkheid om drie keer gratis mee te trainen. Je hebt
alleen sportkleding, een bitje en scheenbeschermers nodig, een stick kun je bij
ons lenen. Meld je aan en ontdek zelf hoe leuk hockey is!
De trainingen worden gegeven door de trainer van Dames 1 op
vrijdagmiddag 25 mei en 1 en 15 juni van 17.00 - 18.00 uur op het Aveld achter ons net gerenoveerde clubhuis aan de Warandelaan. Je
ouders kunnen naar jullie komen kijken en krijgen onder het genot van een kop
koffie of drankje meer informatie over de vereniging.
Klinkt dit goed? Stuur dan een mail naar je@mhcdewarande.nl met daarin je
naam, geboortedatum en de dagen dat je mee wil trainen als je niet alle dagen
kunt (Je mag met alledrie de trainingen mee doen!).
NB: Behoor je niet tot de doelgroep hierboven, maar lijkt hockey je een
leuke sport, neem dan ook gerust contact op, want ook dan kun je drie
keer gratis meetrainen om te kijken of hockey echt iets voor jou is. We
vullen dit dan in onderling overleg in.
Sportieve groeten,
Namens de jongste Jeugd commissie,
Mark Jansen, lijncoordinator jongens 6- en 8-tallen
Ellen Ehmen
Bestuurslid PR & Communicatie
MHC De Warande
Het Berkenblad nr. 17 kunt u op dinsdag 29 mei verwachten

