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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het achttiende 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:
Markus Alnasar
19 juni
groep 8
Anass Boudan
20 juni
groep 7
Angelina Hassana
21 juni
groep 3
Simon de Kievit
22 juni
groep 6
Malak El Zoubi
25 juni
groep 1/2
Jadey van den Ouweland 27 juni
groep 1/2
Santiago Vergauwen
1 juli
groep 8
Madelief Hoogland
2 juli
groep 8
Darwin Giel
3 juli
voorschool
Nara Al Btihi
3 juli
groep 7
Schoolkamp groep 7/8
Morgen is het is zover! Groep 7/8 gaat op kamp! We gaan naar De Roerdomp in
Westelbeers.
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!
Wie er verder nog meegaan zal ik
nu in het Berkenblad onthullen: Juf
Angela, meneer Kees en meneer

Mark (vader van Kaja). Het vervoer voor de kinderen is goed geregeld: Ouders
rijden met auto’s naar het kampadres. De vader van Owen vervoert alle fietsen
in een speciaal daarvoor bestemde bus! Ook de OV helpt weer mee met de
voorbereidingen van het kamp. Dank voor alle hulp die geboden wordt om alles
zo goed mogelijk te laten verlopen!!!
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.
Meneer Wouter
Tussenstand sponsoractie
Dankzij de inzet van alle kinderen en ouders hebben wij een
geweldige tussenstand van €1222, 65. We krijgen van een aantal
kinderen nog sponsorgeld binnen. Zodra we weten wat het
totaalbedrag is dan zullen we dit aan u kenbaar maken. Het wordt
hoe dan ook een spectaculair afsluitingsfeest van ons 40 jarig
jubileumjaar! Zet u alvast 5 juli 14.00u in uw agenda, want dit
wilt u zeker niet missen!!!
Onze dank is groot aan iedereen die meegeholpen heeft aan onze sponsoractie!
Het team van de Berkenhof.
Schoolreisje Duinoord
Eindelijk was het
zover, de dag
van de
schoolreis. Vol
energie stapten
we de bus in om
naar Duinoord te
gaan. In de bus
werden volop
plannen gemaakt
door de kinderen
wat ze als eerste
gingen doen. Dit
varieerde van
klimmen in het
klimbos tot een
frietje met
frikadel eten
want er moest
door sommige kinderen toch echt eerst ontbeten worden, voordat ze aan het
speel werk konden beginnen. Op een enkel buitje na, hebben we een heerlijke
dag gehad. Alle kinderen hebben genoten en heerlijk gespeeld. Geen 1 shirtje
was volgens mij nog wit na deze dag. Hier moeten zeker wat Biotex wasjes tegen
aan! Kortom het was een gezellige dag!

AVONDVIERDAAGSE 2018!!!
De Avondvierdaagse Oosterhout ging gelukkig toch nog door!
Dus was de Berkenhof weer van de partij!
Dag 1: Juf Nelly liep vandaag gezellig met ons mee. De moeder van Irfaan had
voor mee zing liedjes gezorgd. Leuk idee, maar daar hadden de kinderen helaas
geen zin in, want dat vonden ze niet van deze tijd…Het was prima loopweer en
de route door Den hout is altijd weer prachtig. Op wat ondeugende jongens na is
de eerste loopdag prima verlopen.

Dag 2: Vandaag was het extra gezellig omdat er zelfs 3 leraren meeliepen. Juf
Angela, juf Carla en juf Fleur. Ze hebben de route bijna uitgelopen. Het was ook
een erg warme dag.
Gelukkig hadden wij een tussenstop geregeld bij de oma van Owen, Ian en Evan.
Daar konden we wat drinken en snoepen. (gesponsord door de organisatie).
Dag 3: Deze dag was voor sommigen best zwaar. Na een dans en een
sponsorrun op school, even rusten en de 5km lopen er weer achteraan.
Dan blijkt wel dat we echte bikkels op de Berkenhof hebben zitten.
Ze hebben zelfs nog staan dansen bij een dweilbandje! Was super leuk!

Dag 4 :De laatste dag. Door een verandering van de route stonden we helaas
best vaak stil. En was het voornamelijk hutje mutje lopen. Dit maakte de laatste
dag erg rommelig! Gelukkig liep de altijd gezellige Juf Tine mee!

Natuurlijk hebben we met onze traditionele uitreiking afgesloten (oke… bijna
traditioneel). En vergaten we haast het beste paard van stal ( onze Agny). Juf
Nelly had voor iedereen een (snoep)medaille geregeld, die door juf Tine werd
uitgereikt.
Bedankt daarvoor!

Helaas is niet iedereen even zuinig geweest op de schoolshirts.
Volgend jaar beperken we de stempels tot armen, handen en stempelkaart.
Toch vonden wij het weer erg gezellig. We hadden ook super loopweer. Wie weet
willen er volgend jaar nog meer kinderen meelopen, want hoe meer zielen hoe
meer vreugde !!!
Wij zijn er in ieder geval volgend jaar weer bij!!
Groetjes Marieke en Jolanda.
Oudergesprekken
Zoals op de kalenderkalender vermeld staat, zijn er dinsdag 26 juni en
donderdag 28 juni oudergesprekken. Alle ouders van kinderen uit groep
1/2 t/m groep 7 ontvangen van de leerkracht een uitnodiging en worden
verwacht voor het oudergesprek.
Invulling
toestemmingsformulier
(AVG)
Ook vragen wij u tijdens het
oudergesprek uw
medewerking m.b.t. een
formulier waarbij wij u
opnieuw toestemming vragen
voor het plaatsen van foto’s
op de website of in het
Berkenblad,schoolgids, het
gebruiken van uw emailadres en adresgegevens
op klassenlijsten en het
versturen door de
groepsleerkracht van e-mails

via de groep.
Destijds heeft u dit op het inschrijfformulier al aangegeven, waar we ons ook
altijd aan houden.
Vanwege de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming vragen we u
dit nogmaals. Dank u wel voor de moeite.

Peuteruurtje
Donderdag 28 juni is er vanaf half 11 weer een
Peuteruurtje.
Alle kinderen van onze school hebben een uitnodiging
meegekregen. De uitnodiging is bedoeld om weg te geven aan een
ouder met een peuter die mogelijk interesse heeft om naar het
Peuteruurtje te komen.Tijdens het peuteruurtje gaan we gezellig verschillende
zomerse activiteiten ondernemen. We hopen natuurlijk op goed weer! Alle
kinderen tussen de 2 maanden en 4 jaar zijn samen met hun vader of moeder
van harte welkom.

Schooljaar 2018-2019
Op dit moment zijn we nog steeds druk bezig met
de organisatie voor het komend schooljaar. De
formatie is bijna rond. U ontvangt zo spoedig
mogelijk de desbetreffende informatie over de
groepsverdeling en de personeelsbezetting.
Studiemiddag 29 juni
Op vrijdag 29 juni heeft het team de laatste studiemiddag van dit schooljaar. Alle
kinderen van groep 1 t/m 8 zijn vrij!
Woensdag 4 juli: speciale avond!
doordraaien/afscheidsbarbecue groep 8/eruit gooi moment groep
8/rapport ophalen/ouderbedankje
-11.15-12.00:Kinderen gaan naar hun nieuwe leerkracht.
-17.00-18.30 afscheidsbarbecue groep 8.
-18.30-19.00:Alle ouders met hun kinderen en hulpouders nodigen we van
harte uit om het “eruit gooi moment groep 8”mee te beleven.
-19.00-20.00: Onder het genot van een hapje en een drankje halen de
kinderen met hun ouders het rapport op en zetten we alle hulpouders in het
zonnetje!

MINI-INSTUIF
Bij de miniclub hebben we het hele schooljaar allerlei leuke sporten
uitgeprobeerd met kinderen van groep 1,2 en 3.
We gaan dit jaar afsluiten met een grote instuif in sporthal Arkendonk
Deze instuif is gratis en je hoeft je er niet voor in te schrijven.
Lekker spelen met je vriendjes en vriendinnetjes!

Datum

Tijd

27-6-2018

13:30 uur-14:30 uur

Plaats
Sporthal Arkendonk

Let op: Ander tijdstip dan normaal!
Juf Nicole

Ik produceer de familiefilm De Club
van Lelijke Kinderen, naar het
gelijknamige
boek
van
Koos
Meinderts. Daarvoor ontwikkel ik
lespakket voor basisscholen, en we
zijn op zoek naar kinderen die het
leuk vinden in de film mee te
spelen, (gratis) acteerlessen te
krijgen en te leren hoe je films
maakt.
De film wordt gemaakt in samenwerking met de Publieke Omroep (EO) en
gaat over Paul, een jongen met grote flaporen, moet op een dag plotseling mee
op schoolreisje. Al snel komt hij erachter dat hij in werkelijkheid samen met
honderden andere kinderen wordt opgesloten omdat hij lelijk is. Op deze manier
wil president Isimo het land opschonen. Paul weet te ontsnappen en richt samen
met Sara, het mooiste meisje van de klas, ‘De Club van Lelijke Kinderen’ op.
Vanuit hun schuilplaats gaan ze de strijd aan met de President. Lukt het Paul en
zijn vrienden de andere lelijke kinderen te bevrijden, en het President Isimo
omver te werpen? De Club van Lelijke Kinderen is een verhaal over

zelfvertrouwen, discriminatie en in jezelf geloven – gebaseerd op de 2e
wereldoorlog en moderne staatshoofden.
Ik sta nog aan het begin van het project, en mijn vraag is nu simpel: we zijn op
zoek naar kinderen die het leuk vinden om mee te doen. Dat betekent dat ze in
de film kunnen spelen (er zijn grote en kleine rollen waar auditie voor gedaan
kan worden - we zoeken in totaal honderden kinderen), acteerlessen krijgen van
de regisseur (uiteraard gratis) en straks natuurlijk naar de première komen als
filmsterren. Ze kunnen zich aanmelden viawww.declubvanlelijkekinderen.nl,
en hier is ook alle aanvullende informatie te vinden.
Casper Eskes
Producent De Club van Lelijke Kinderen

.

Het Berkenblad nr. 19 kunt u op dinsdag 3 juli verwachten

