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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het zeventiende 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:
Isare Heijne
30 mei
groep 5
Mohammad Saeed
31 mei
groep 4
Elle van der Bijl
4 juni
groep 1/2
Marita Kaku
9 juni
groep 5
Walid Ahmad Ismael
16 juni
groep 6
Esmee Kuijs
17 juni
groep 8
Markus Alnasar
19 juni
groep 8

Nog 2 en 3 nachtjes slapen!
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 dat uw zoon/dochter zich van te voren insmeert
tegen de zon.
Juf Fleur gaat mee met groep 3/4, omdat juf Nelly net op deze dag de
cursus Vernieuwend Leiderschap heeft. Jammer hoor, maar wel leuk
voor juf Fleur!
Juf Klaartje neemt daarom op donderdag groep 1/2 over, want op
donderdag komen de kinderen van groep 1/2 gewoon naar school.
Op vrijdag 1 juni komen de kinderen van groep 3 t/m 8 gewoon naar
school.
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.
We gaan er samen leuke dagen van maken!

We zijn begonnen!
Vrijdag 25 mei zijn we met alle groepen enthousiast gestart met
de eerste dansles van het dansproject! En wat zag het er al
goed en leuk uit!
Twee dansdocenten van H19 geven de kinderen van groep 1 t/m
8 dans lessen 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!
Afgelopen vrijdag 25 mei heeft uw kind de brief over de sponsorloop
mee naar huis gekregen!

BERKENHOFSHOW

LOTERIJ

MIDDAG VOOR
IEDEREEN!
BERKENHOF
40 jaar!

sponsorloop

BIJ DE INGANG

WANNEER

Kaartjes voor €1 per
persoon. Kaartje is ook een
lot voor de loterij. Kinderen
zijn gratis! Graag zoveel
mogelijk gepast betalen.

Donderdag 7 juni
14:00-15:30

(zaal open vanaf 13.30u)

WAAR

SPECIALE
ACTIE
6 loten voor € 5 euro!

Aula van de Berkenhof en rondom het schoolplein

PRIJZEN
Belangrijk

Prachtige bbq
Pizza grill

De Berkenhof bestaat dit jaar 40 jaar en dit willen we niet zomaar
voorbij laten gaan. Daarom is er op donderdag 5 juli nog een feestelijke
activiteit. Om deze te kunnen organiseren hebben we natuurlijk geld
nodig. Daarom vragen we de ouders, familie en vrienden ons te
sponsoren voor dit feest. Wij vragen voor een keer een bijdrage van € 1,voor de toegang van de Berkenhofshow. Dit toegangsbewijs is ook
meteen een lot voor de loterij met mooie prijzen, bijvoorbeeld een hele
mooie BBQ. U kunt natuurlijk ook meerdere loten in een keer kopen om
zo uw win kans te vergroten!

Aansluitend vindt rondom de school de sponsorloop plaats. Kinderen
lopen of wandelen gedurende 15 minuten rondjes om de school. U kunt
voor een vast bedrag sponsoren. Alle opbrengsten zullen aan het
eindejaarsfeest worden besteed. Wij hopen op uw enthousiasme en zien
u graag op donderdag 7 juni.

Entree: € 1 per persoon. Kinderen gratis! Toegangskaartje · Naam
band 1 · Naam band 2 · Naam band 3

Coole step
En vele andere prijzen

Nieuwsgierig
Kom gerust een kijkje
nemen naar het gehele
prijzenpakket, vanaf 5 juni
staan de prijzen al op u te
wachten op het podium in
de aula.

Avondvierdaagse
Uw kind heeft onlangs een brief meegekregen over de Avondvierdaagse (di 5 t/m
8 juni). Nog meedoen? Dan graag contact opnemen met Marieke de Kievit
(moeder van Simon en Charlotte) of Jolanda van Mook (moeder van Owen, Ian
en Evan).
Avondvierdaagse en ….Groene voetstappen!
Herhaling Verkeersactie Groene Voetstappen verzamelen
We starten met groep 1 t/m 8 vanaf maandag 4 juni t/m
vrijdag 8 juni met de actie Groene Voetstappen. Eind
september 2017 hebben we deze succesvolle actie met
ook gehouden!!!
Iedere Groene Voetstap staat voor een duurzame
verplaatsing van huis naar school en omgekeerd, dat wil
zeggen: Niet met de auto gebracht.
Gedurende één week komen de kinderen lopend, met de
fiets, step, skates of met het openbaar vervoer naar school.
Elke dag vragen we de kinderen hoe ze naar school zijn gekomen. De
kinderen kunnen op het digibord aanklikken of ze met de auto, op de
fiets, of te voet, (step, skates, ed) naar school zijn gekomen. Alle
vervoerswijzen behalve de auto tellen als Groene Voetstap.

De bedoeling is dat wij met onze school zoveel mogelijk ‘Groene
Voetstappen’ verzamelen, zodat we
-

een bijdrage leveren aan de landelijke en internationale
doelstellingen voor het beperken van CO2-uitstoot;
gewend raken aan duurzaam gedrag;

Verder draagt veel autoverkeer rond de school vaak bij tot onveilige
situaties. Ook is het voor kinderen gezond om zoveel mogelijk te
bewegen. Het lopen en fietsen naar en van school kan daar een
belangrijke bijdrage aan leveren!

Studiemiddag en werkweek team
Zoals op de informatiekalender staat vermeld, hebben de
kinderen van groep 1 t/m 8 op dinsdagmiddag 5 juni
vrij i.v.m. een studiemiddag van het team over Thinking
for Learning. De kinderen van de voorschool komen
gewoon naar school.
In de week van 11 t/m 15 juni heeft het team een
werkweek, waarin tijd voor o.a. de planning van het komend schooljaar, het
ondersteuningsteam, administratieve taken etc.
De peuters komen gewoon op maandag- en dinsdagmiddag, woensdag
en donderdagochtend naar de voorschool!

Schooljaar 2018-2019
Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar. Wij brengen u zo spoedig mogelijk op de hoogte van de
groepsindeling en de personele bezetting.

Laatste ondersteuningsteam van dit schooljaar
Op dinsdag 12 juni staat de laatste
bespreking van dit schooljaar gepland door het
ondersteuningsteam. Kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben, worden
besproken. Naast de groepsleerkracht, IB-er
nemen ook een collega van SBO De Wissel en
een orthopedagoog van Delta-onderwijs zitting
in dit team. De groepsleerkracht licht u in over
de voortgang.

Schoolkamp groep 7/8
Nog even en het is zover.
Groep 7/8 gaat op kamp! We
gaan dit jaar naar De
Roerdomp in Westelbeers.
De Roerdomp wordt op de
website als volgt omschreven:
“De Roerdomp is een
gezellige, levendige
groepsaccommodatie voor
groepen van 10 tot 300
personen. Vijf comfortabele
accommodaties, gemoedelijke
eigenaars, vermakelijke activiteiten, een prachtige omgeving en heel veel
ruimte, maken van het verblijf op de Roerdomp een unieke ervaring. De
Roerdomp is een bedrijf waar u zich thuis mag voelen”.
De leerlingen uit groep 7/ 8 zullen hier van 20 juni t/m 22 juni een hopelijk
zeer mooie en gezellige tijd met elkaar beleven. Er zullen allerlei grappige, leuke,
sportieve en misschien zelfs spannende activiteiten georganiseerd worden
(helaas, deze blijven nog een verrassing…). Ik hoop dat het drie dagen zullen
worden om nooit te vergeten, waarbij ‘het samen er een heel gezellige tijd van
maken’ centraal zal staan. Wordt vervolgd…
Meneer Wouter

Gevonden voorwerpen
In de aula liggen al een week
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!
Eind van deze week gaan
de overgebleven spullen
naar de kringloop.

Informatie van de Leerplicht Regionaal Bureau West-Brabant:
Verlofaanvragen m.b.t. het Suikerfeest
Dit jaar valt het Suikerfeest van donderdagavond 14 juni tot vrijdagavond
15 juni.
Hierbij geven we aan wat de richtlijnen zijn voor het verlof in verband met het
Suikerfeest.
Het recht op vrijstelling vanwege plichten in verband met godsdienst of
levensovertuiging is vastgelegd in artikel 11 onder e van de leerplichtwet 1969.
Richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt in de “Handleiding Strafrechterlijke Aanpak
Schoolverzuim van het Openbaar Ministerie”.
Hierin is vermeld dat het Suikerfeest bestaat uit één dag. Een leerling
mag een schooldag afwezig zijn vanwege de viering van het
Suikerfeest. Dit geldt alleen voor de dag van de viering zelf.
In het algemeen geldt dat er voor religieuze feestdagen geen verlof hoeft te
worden aangevraagd. Een mededeling (vooraf!) dat een leerling niet op school
aanwezig zal zijn, is voldoende (artikel 13 Leerplichtwet 1969).
Ouders kunnen er zelf voor kiezen om het Suikerfeest in het buitenland te
vieren, maar dit is niet noodzakelijk voor de geloofsbeleving. Daarom kan geen
toestemming worden gegeven voor meerdere dagen verlof om het Suikerfeest
met familie in het buitenland te vieren.
Leerplichtambtenaar
Lian Koot
RBL West-Brabant
Het Suikerfeest valt dit schooljaar in de werkweek van de leerkrachten.
Alle kinderen vanaf groep 1 t/m 8 zijn vanaf maandag 11 juni t/m
vrijdag 15 juni vrij.
U begrijpt dat er door de directie géén toestemming wordt verleend voor
verlofaanvragen vóór of ná deze werkweek.

Het Berkenblad nr. 18 kunt u op dinsdag 19 juni verwachten

