Berkenblad nr.15 9 april 2018

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het vijftiende Berkenblad van het schooljaar 2017-2018! Een dag
eerder dan gewoonlijk i.v.m. de sportdag van 10 april.
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:
Omar Ahmad Ismaël
10 april
groep ½
Lorett Kaku
25 april
voorschool
Keyano van den Ouweland
2 mei
groep 4
Alicia Farla
6 mei
groep 1/2
Keestiano van der Made
9 mei
groep 3
Hala Mohammed Alkhlifa
13 mei
groep 1/2
Danté Vissers
13 mei
groep 5
Issam El Haddouti
16 mei
groep 5
Sportdag 10 april
Morgen houden we onze jaarlijkse sportdag voor de groepen 1 t/m 8. Uw kind
heeft afgelopen vrijdag een informatiebrief meegekregen.
Dankzij de sponsoring van de fam. Boels (ouders van oudleerlingen Esther en
Robin) hebben we een luchtkussen kunnen huren! Namens alle kinderen dank je
wel!

Risico Inventarisatie
Alle scholen van Delta-onderwijs maken dit schooljaar een risico inventarisatie
(RI&E). 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 en

beoordeelt. Hiervan hebben we nu als eerste school van Delta een
geaccordeerde RI&E! Nu aan de slag met het plan van aanpak.
Een punt van aandacht is de zandbak.
Bij alle Delta-scholen wordt het zand in de zandbak om de 2 jaar ververst. We
hebben eind maart een bericht ontvangen van Marquart Architecten Bureau dat
het zand de komende weken vervangen wordt. Jochem de Bont uit
Raamsdonkveer gaat deze werkzaamheden uitvoeren. We houden u op de
hoogte. De directie heeft daarnaast de GGD ingeschakeld wat er gedaan moet
worden i.v.m.”de hygiëne zandbakken basisscholen”. Ook hiervoor hebben we
praktische adviezen gekregen o.a. het afdekken van het zand. We hopen dat er
voor onze creatieve zandbak een oplossing gevonden wordt om het op een
handige manier af te dekken. De opdracht is al afgegeven aan de technische
dienst van Marquart Architecten Bureau.

Eindtoets groep 8: IEP
Net als vorig jaar heeft de Berkenhof opnieuw
gekozen voor IEP als eindtoets groep 8.
De toets duurt 2 dagen en wordt afgenomen
op dinsdag 17 en woensdag 18 april. Op
beide dagen is meneer Wouter aanwezig in de
groep. Groep 7 zal op beide dagen werken aan
de Entreetoets. Juf Monique en juf Klaartje zij
extra aanwezig.
Het schooladvies is al gegeven en de
leerlingen zijn aangemeld bij de VO scholen.
Toch is het van belang dat de kinderen zo
goed mogelijk hun best doen om een zo hoog
mogelijk score te behalen, om zo succesvol
mogelijk in te kunnen stromen in het VO! We wensen ze dinsdag
17 en woensdag 18 april heel veel succes!
Afname Entreetoets
Vanaf 3 april t/m 30 mei wordt er in de groepen 6 en 7 de
Entreetoets afgenomen. Indien de resultaten voor de
zomervakantie bekend zijn, bespreken de groepsleerkrachten dit
tijdens de oudergesprekken van 26 en 28 juni a.s.
CITO toetsen na meivakantie
Na de meivakantie starten voor de andere groepen de CITO
toetsen van het leerlingvolgsysteem.
Verkeersexamen
Het theorie examen van verkeer is achter de
rug en alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd!
Gefeliciteerd!
Nu nog het praktijkexamen!
Zorgt u ervoor dat de fiets van uw kind in orde

is? Alleen op een goede fiets kan uw kind deelnemen aan het praktisch
verkeersexamen dat op dinsdag 15 mei plaatsvindt!
De fiets van uw kind is in november op school gekeurd door VNN en u heeft
destijds een controlekaartje ontvangen en een sticker voor op de fiets.
Controleert u dit a.u.b.!
De fietsen die niet voldoen aan de veiligheidseisen worden geweigerd! Deze
weigering heeft uiteraard te maken met de veiligheid van de deelnemers.
Het duurt nog even, maar we wensen alle kinderen van groep 7 alvast
heel veel succes!
Voor het praktisch verkeersexamen zoekt VVN nog vrijwilligers om te helpen de
kinderen goed te beoordelen. Iedere basisschool die meedoet met het
praktijkexamen moet een vrijwilliger aanleveren. Tot nu toe heeft
niemand zich gemeld en kan VVN Oosterhout besluiten onze school uit te
sluiten van het praktijkexamen. We gaan er van uit dat dit niet nodig is.
Bent u een betrokken ouder uit groep , geeft u zich dan op bij meneer
Wouter.
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
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

MOOVE heeft samen met juf Nelly een actief programma samengesteld, met het
accent op beweging!
O.a. volleybal, taekwondo, karate, extra gymlessengegeven door sportcoach
Nicole. Dus houdt u er rekening mee, dat de gymtas die weken vaker mee naar
school komt! Afgelopen vrijdag heeft uw kind heeft een informatiebrief
meegekregen met daarin vermeld het rooster van de verschillende lessen.

Einde Schoolfruit nadert
Volgende week vanaf 16 april, is de laatste week dat er
schoolfruit gegeten kan worden. Daarna is het aan u om er
voor te zorgen dat uw kind fruit of groente mee naar school
neemt voor de pauzehap. Dat zien we al bij veel kinderen op
de andere dagen. Heel goed, want we willen een gezonde
school zijn/blijven! (zie voedingsbeleid schoolgids
www.kbsdeberkenhof.nl)

Meivakantie en Hemelvaartweekend
Vanaf maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei zijn alle kinderen vanaf voorschool t/m
groep 8 vrij. We zien de kinderen weer graag gezond terug op maandag 7 mei
t/m 9 mei. Daarna volgt het Hemelvaartweekend: Donderdag 10 en 11 mei.
We wensen u alvast fijne dagen met vooral veel zon en aangename
lentetemperaturen!

Stakingsdag 13 april
Vanwege de
onderwijsstaking zijn
vrijdag 13 april de
kinderen van groep 1
t/m 8 vrij. Uw kind
heeft afgelopen
vrijdag de
informatiebrief vanuit
Delta-onderwijs
meegekregen.

Het Berkenblad nr. 16 kunt u op dinsdag 15 mei verwachten

