Berkenblad nr.19 3juli 2018

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het laatste 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:
Emma Pool
Lotte Pool
Owen Kramer
Lennox Jorna
Caitlin Jorna
Nail Bouamar
Lars van Ham
Kenza van Bijsterveld
Nick Lebbing
Gradciano van der Made
Marleen Alnasar
Frankie van Riel
Sidar Borkan
Sharella Jadnanansing
Jennifer Willemse

5 juli
5 juli
24 juli
29 juli
2 augustus
3 augustus
4 augustus
4 augustus
5 augustus
5 augustus
7 augustus
8 augustus
10 augustus
13 augustus
15 augustus

groep 1/2
groep 1/2
groep 7
voorschool
groep 1/2
voorschool
groep 1/2
groep 7
groep 6
groep 5
voorschool
groep 5
groep 4
groep 7
groep 8

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!
De laatste schooldag
Vrijdag is alweer de laatste schooldag.
We hebben inmiddels al heel veel kinderen die zich
aangemeld hebben voor de Berkenhof’s got talent
show. Je kunt je ook niet meer opgeven.
We hebben er heel veel zin en hopen het schooljaar
zo op een feestelijke, gezellige manier af te
sluiten!
Ouders zijn vanaf 12.00u welkom om het
schooljaar af te sluiten. Dit gebeurt in de aula.
Daarna mag u uw kind mee naar huis nemen en is
de vakantie begonnen.
Wij wensen u namens heel het team een fijne vakantie!

Van harte welkom Martijn!
Onze nieuwe collega en
groepsleerkracht1/2 stelt zich aan u
voor:
Hallo allemaal.
Mijn naam is Martijn van Son, 29 jaar en
sinds kort woonachtend in Etten-Leur.
Komend schooljaar ben ik op de donderdag
en vrijdag werkzaam in groep 1/2 op KBS de
Berkenhof in Oosterhout. De overige dagen
ben ik werkzaam in groep 4 op OBS de
Rubenshof in Oosterhout.
In mijn vrije tijd ben ik vaak buiten te vinden. Ik ben een liefhebber van sport en
zit graag op de fiets.
Daarnaast vind ik familie en vrienden erg belangrijk.
Als leerkracht vind ik het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen
en zich in een vertrouwelijke omgeving kunnen ontwikkelen. Ook het contact met
collega's en ouders vind ik van groot belang binnen het onderwijs.
Mocht je het leuk vinden om mij beter te leren kennen dan staat de deur na
schooltijd altijd open.
Groeten,
Martijn van Son

20 juni, de dag waar we allemaal
naar uitkeken: kamp groep 7/8 naar
De Roerdomp in Westelbeers.
Juf Angela, meneer Wouter, meneer Kees
en ikzelf als begeleiding mee om te
zorgen voor een beetje structuur.
Woensdag ochtend verzamelen op school,
spullen in de auto’s stoppen en het is tijd
om afscheid nemen van papa’s en
mama’s, opa’s en oma’s, school en klaar
om er op uit te gaan.
Tassen worden naar ons kampadres gebracht, fietsen gaan op de aanhangers
mee met ons naar Speelland Beekse Bergen. Lekker zwemmen en spelen in en
om het water en we hebben het getroffen met het weer (de meeste kinderen
hebben zelfs een gezonde rode kleur gekregen van het zonnetje). Halverwege de
middag is het tijd voor een “stukje” fietsen naar ons kampadres.
Daar aangekomen is het tijd om het kamphuis en de omgeving te verkennen,
kamers indelen en alles uitpakken. We hebben zelfs nog even tijd voor een frisse
duik voordat er gezorgd moet worden voor het avondeten. Iedereen mag zijn
eigen pizza belegen met dat wat hij lekker vindt. Na het eten opruimen en wat
tijd voor ons zelf. Kletsen, voetbal of even een spelletje voor dat het
avondprogramma begint. o.a. levend stratego in het bos en als het donker is nog
een lichtenspel.
Terug aangekomen bij het kamphuis gaan de meest naar hun kamer om daar
hun eigen feestje te vieren met de zelf meegenomen versnaperingen. Wij (de
leiding) ruimen de woonkamer op (we konden nog zeker 3 pizza’s maken van
alle ingrediënten die op de grond en op de tafels lagen) en wassen alles af (30
personen vuile vaat is toch een flinke berg). Onder het genot van een hapje en
drankje spreken we de dag even door, bespreken we de aankomende dag en dan
is het voor ons tijd om ons bed op te zoeken. Van slapen komt er weinig terecht
want de jeugd is nog druk aan het feesten. Ook de grote hoeveelheid muggen
maakt het inslaap komen moeilijk. Elk uur van de klok moeten de kinderen even
tot de orde geroepen worden waarna het om 5:00 uur eindelijk rustig is.
3 uur later gaat onze wekker want er moet gezorgd worden voor het ontbijt. Een
stevige bak koffie en een warme douche doen wonderen en al snel zijn we klaar
voor de eerste kinderen die uit hun kamer komen gestrompeld. We beginnen de
dag met een rondje stormbaan of een frisse duik in het meertje achter op het
terrein. Tijd voor het ontbijt.
Na het ontbijt opruimen en dan het dagprogramma. 2 groepjes gaan met ons
vlotten bouwen, de rest wil gewoon lekker zwemmen in het meertje. Insmeren
met zonnebrandcreme want het zonnetje schijnt weer volop. Tijd voor de lunch,
de afwas doen en het is al weer middag. In groepjes wat spelletjes doen en dan
is het al snel tijd om de bbq voor te bereiden. Een aantal kinderen helpt ons mee
met de voorbereidingen wat we erg fijn vonden. Ik ga in de tussentijd een
kampvuur maken zodat we later marshmallows kunnen roosteren. De eerste

gasten komen al (hulpouders en leraressen van school) dus het is tijd om te
gaan eten.
Na het eten de vaat naar de keuken en het is tijd om ons klaar te maken voor de
spooktocht. Warme kleren aan en naar het kampvuur om te luisteren naar het
spookverhaal van meneer Wouter om daarna naar het bos te gaan voor de
spooktocht. In groepjes al dan niet met een volwassenen lopen we de route en
laten ons bang maken door de spoken. Als iedereen de route heeft gelopen gaan
we terug naar het kamphuis en dan is het tijd voor jongens tegen de meisjes.
Een paar meiden uit groep 8 hadden dit voorbereid. Met name de volwassenen
waren fanatiek want uiteindelijk wil je toch winnen. Ondanks dat we in de
minderheid waren wisten we (de jongens) wel te winnen. De kinderen gaan
verder feesten op hun kamers en de leiding kletst nog wat na met de hulpouders
van de spooktocht onder het genot van een hapje en een drankje. Als de gasten
naar huis zijn laten we de boel de boel en zoeken ook wij ons bed op. Deze nacht
blijft het redelijk rustig, de meeste kinderen zijn te moe om nog een nachtje door
te feesten.
Tussen 7 en 8 begint voor de leiding de laatste dag. Eerst koffie en dan de afwas
van 40 personen bbq die we nog moeten doen. Meneer Wouter gaat
pannenkoeken bakken voor het ontbijt. De eerste kinderen komen beneden en
om negen uur heb ik de eer de rest wakker te maken. De pannenkoeken smaken
goed en na 2 uur bakken zitten de kinderen vol en is het tijd voor opruimen /
afwassen / eind schoonmaak en inpakken. Als alles schoon en ingepakt is is het
tijd om te gaan. De hulpouders zijn er om ons en onze fietsen naar de Warande
in Oosterhout te brengen. Onderweg vallen een aantal kinderen in slaap (lange
dagen, korte nachten eisen hun tol). Nog even wat zwemmen en als afsluiting
nog frietjes eten en dan is het echt afgelopen. Nog even naar school fietsen waar
we worden opgewacht door papa’s en mama’s, opa’s en oma’s en de juffen van
school. Iedereen zoekt zijn eigen spullen en dan is het echt afgelopen. Lekker
naar huis.
Thuis vol enthousiasme vertellen over 3 hele leuke en gezellige dagen en dan
slaat de vermoeidheid toe en doe ik even een powernap van een half uurtje.
Tot slot wil ik iedereen bedanken die dit kamp heeft mogelijk gemaakt. School
(directie - leraren en leraressen -oudervereniging) voor de organisatie achter de
schermen, alle hulpouders voor het vervoer van de kinderen, spullen en fietsen.
Meneer Kees, juf Angela en Meneer Wouter voor eigenlijk alles en tot slot
natuurlijk de kinderen van groep 7-8. Jullie hebben deze 3 dagen onvergetelijk
gemaakt.
Kinderen uit groep 8: succes volgend jaar op de middelbare school.
Voor de andere: tot volgend schooljaar.
Groetjes Mark
(vader van Kaja)
Nieuwsgierig geworden naar foto’s van het kamp? Die kunt u vinden op onze
website: www.kbsdeberkenhof.nl

Inloop
Het team heeft de inloop n.a.v. een evaluatie
aangepast.
We starten de ochtend (vanaf 8.30u) en de
middag (vanaf 13.20u) met een inloop. De
inloop is bedoeld voor de kinderen om zo rustig
mogelijk op te kunnen starten. Ook willen we
na de inloop op tijd (8.45u en 13.30u) beginnen met de lessen.
Ouders mogen mee tot aan de klassendeur. Hier zal de leerkracht staan om de
kinderen te verwelkomen. Ouders hebben zo ook de mogelijkheid om kort iets
door te geven aan de leerkracht of om een afspraak te maken. Een afspraak kan
ook na schooltijd gemaakt worden.
En natuurlijk mogen ouders de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar mee
de klas in!
Onverwacht een nieuwe leesmethode groep 3
Zoals u vast wel heeft gehoord, gaat basisschool de Biencorf sluiten. De
Berkenhof mag de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen overnemen. Een
uitgebreide en dure methode. We zijn daar heel blij mee, al betreuren we het
dat de Biencorf haar deuren voorgoed sluit…
Verbouwingsactiviteiten in de zomervakantie
In de zomervakantie start Marquart Architecten met de renovatie van een aantal
toiletblokken bij Juzt, voorschool, SKO, groep 1/2. Ook deze renovatie gaat in
fases, dus niet alle toiletblokken worden in één keer vervangen.
Opschonen website
Ontelbare foto’s van activiteiten gedurende het afgelopen schooljaar hebben we
voor u op onze website geplaatst. U kunt de foto’s nog downloaden tot de laatste
week van de zomervakantie. Daarna zullen we alle foto’s van de website
verwijderen om ruimte te maken voor het nieuwe schooljaar! Een leuk fotoalbum voor uw kind(eren) is zo samengesteld, leuk voor nu en leuk voor later!
Schooldocumenten op de website
De volgende documenten zullen aan het begin van het nieuwe schooljaar op de
website geplaatst worden: de informatiekalender 2018-2019, de nieuwe
schoolgids 2018-2019 en het ondersteuningsplan 2018-2019 (zorgparagraaf).
Luizenzakken
Alle kinderen krijgen de luizenzak de laatste dag voor de
zomervakantie mee naar huis, zodat deze gewassen kan
worden. De eerste schooldag neemt uw kind de schone
luizenzak weer mee naar school. Mocht de luizenzak kapot
zijn, dan kunt u bij de kriebelmoeders een nieuwe
aanschaffen voor € 3,- Op de informatiekalender staat
aangegeven in welke weken de kriebelmoeders komen.

Tegemoetkoming indirecte schoolkosten en tegoed voor na-school.nl

Als u een laag inkomen heeft kunt u van
de gemeente voor indirecte
schoolkosten een bijdrage ontvangen.
Ook voor het meedoen aan naschoolse
activiteiten bestaat nu de mogelijkheid
een tegoed aan te vragen, die u in kunt
zetten op www.na-school.nl. Zo kunnen
uw kinderen ook naschooltijd meedoen
aan leuke en leerzame activiteiten bij u
in de buurt. U kunt een tegoed
aanvragen via de gemeente maar
eventueel ook via stichting leergeld.
Hulp nodig?
De burgeradviseurs van Surplus Welzijn helpen u graag verder. Zij zijn te
bereiken op telefoonnummer (076) 52 23 220 (vragen naar Surplus Welzijn
Oosterhout) of via het e-mailadres burgeradviseur@surpluswelzijn.nl

Het team wenst
iedereen een hele
zonnige vakantie toe!
We zien de kinderen graag
gezond en uitgerust
terug op maandag 20
augustus!
Het 1e Berkenblad van het nieuwe schooljaar kunt u op
dinsdag 21 augustus verwachten.

