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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het allereerste Berkenblad van het nieuwe schooljaar 2018-2019!
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl

De volgende jarige wordt van harte gefeliciteerd door alle
kinderen, juffen en meneren van de Berkenhof:
Yasmina Boudan
22 augustus
groep 7

We zijn begonnen!
De zonnige, zomerse vakantieweken zijn voorbij gevlogen! We hopen dat u en
uw kind(eren) volop hebben genoten van de zes vrije weken en van het mooie
warme weer.
Gisteren hebben we na de inloop het nieuwe schooljaar met een toepasselijk lied
ingeluid.
We zijn gestart en gaan er samen met de kinderen en u als ouders een goed en

plezierig schooljaar van maken!
Het team van De Berkenhof heeft er zin
in!
We wensen onze nieuwe collega
meneer Martijn (gr. 1/2 do en vrij),
én de nieuwe kinderen die gisteren
zijn gestart heel veel succes en
plezier toe: Anne (voorschool)
Darwin (gr.1/2), Jennifer (gr.5),
Dylano (gr.7), Maja (gr.8)! Welkom!

De informatieavond schooljaar 2018-2019
Volgende week staat de informatie avond gepland op
donderdag 30 augustus (zie schoolkalender).We
verwachten u allemaal op deze avond. U krijgt een
persoonlijke uitnodiging van de groepsleerkracht van uw
kind met daarin de tijden en indeling van de avond.
Omdat we op dit moment in overleg zijn met externe
sprekers, kunnen we de exacte aanvangstijd nog niet
aangeven in deze nieuwsbrief.

Update inloop
Voor onze nieuwe ouders:
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 gaan mee tot aan de klassendeur. Hier zal de leerkracht staan om de
kinderen te verwelkomen. Ouders hebben zo de mogelijkheid om kort iets door
te geven aan de leerkracht of om een afspraak te maken. Een afspraak kan ook
altijd na schooltijd gemaakt worden.

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
Als het goed is heeft uw kind de schone luizenzak de eerste
schooldag weer mee naar school genomen. 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.
Op de informatiekalender staat aangegeven in welke week de
kriebelmoeders komen “kriebelen”!
Om goed te kunnen kriebelen, mag er geen gel in het haar van
de kinderen zitten. Het is fijn als u daar rekening mee houdt in
de “kriebelweek”.

Gevraagd: Vrijwilligers voor kascontrole
Vóór de algemene ledenvergadering van de oudervereniging (10
september) , vindt er een kascontrole plaats. Samen met de
penningmeester van de oudervereniging, wordt deze controle
uitgevoerd. U kunt aanmelden bij Marieke de Kievit
(penningmeester): 467220.

Klassenouders
Een klassenouder is een ouder van
een kind uit de groep, die
gedurende een periode van een
schooljaar en in opdracht van de
groepsleerkracht schoolactiviteiten
organiseert en zoveel mogelijk
andere groepsouders bij activiteiten, zoals bijv. Sinterklaas en Kerst, betrekt om
zodoende de groepsleerkracht te ondersteunen en te ontlasten.
De groepsleerkracht heeft de volledige zeggenschap en verantwoordelijkheid
over de te organiseren activiteiten. De klassenouder helpt en assisteert op
aanwijzing van de groepsleerkracht bij de gewenste activiteiten.
De groepsleerkracht en de klassenouder stellen aan het begin van het nieuwe
schooljaar een taken- en activiteitenlijst samen. Duidelijke afspraken worden
gemaakt over wat wel en niet tot het takenpakket van de klassenouder behoort.
Dit om verwarring te voorkomen. Problemen op ieder ander gebied dan de
activiteiten die de leerkracht met de klassenouder opstelt, behoren niet tot de
taak van de klassenouder. In voorkomende gevallen, verwijst de klassenouder
naar de betreffende leerkracht.

Een nieuw schooljaar is begonnen en daarmee zijn wij weer op zoek
naar nieuwe klassenouders. Vorig jaar hebben we een aantal
enthousiaste ouders gehad die de leerkrachten ondersteund hebben bij
bepaalde activiteiten in de groep.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? U kunt daarvoor terecht bij
de leerkracht van uw kind.

Bewegingsactiviteiten
Dit schooljaar hebben de kinderen van groep 3 t/m 8
weer op vrijdagochtend gymles in Sporthal
Arkendonk. De groepsleerkrachten geven zelf de
bewegingslessen.
We volgen het bewegingsprogramma zoals opgesteld
door MOOVE.
Hierbij komen elke les specifieke onderdelen in
circuitvorm aan bod en alle kinderen zijn de hele lestijd
actief bezig!
Weet u het nog: gymschoenen zijn verplicht! Mag uw kind om een bepaalde
reden niet meedoen met de gymles, dan horen we dat graag van u, als ouder!
Uw kind blijft dan tijdens de gymtijd van de groep op
school. Daarnaast is er iedere dinsdagochtend
begeleid buitenspelen.
Onze sportcoach Nicole Huizinga richt dit schooljaar
haar aandacht op de onderbouw: voorschool en groep
1/2. Zij zal daar de bewegingslessen in de speelzaal
een extra boost geven!
Voor de andere groepen is er extra aandacht voor o.a.
bootcamp.

Uw kind is jarig!
Een feestelijke en spannende dag voor uw kind!
Natuurlijk vinden we het leuk, gezellig en
belangrijk om dit te vieren. Met name in de
voorschool en groep 1/2 wordt een verjaardag
uitgebreid gevierd. Hoe doen wij dat op de
Berkenhof?
Voor onze nieuwe ouders volgt hieronder
een uitleg:
Het is fijn als u tijdig aan de leerkracht
doorgeeft wanneer uw kind zijn/haar verjaardag
wil vieren. De leerkracht kijkt dan of dit
mogelijk is.
In de voorschool en groep 1/2 is de ouder/verzorger van harte welkom om
samen met de hele klas de verjaardag te vieren. De viering zal ongeveer een half
uurtje duren. In dit half uur worden er liedjes gezongen, met instrumentjes
gespeeld, een ceremonie gehouden (ieder kind feliciteert de jarige) en kaarsjes

aangestoken en uitgeblazen.
Uiteraard mag er ook getrakteerd worden. We hebben hier afspraken voor
gemaakt die gelden van voorschool t/m groep 8. Het is de bedoeling dat uw kind
iets kleins en “lekkers” trakteert. Dit kan bijv. een cakeje of een blokje kaas met
een komkommertje zijn. Een zakje chips of iets dergelijks mag ook. Eén traktatie
is voldoende. Het is niet de bedoeling om cadeautjes zoals een pen, gum,
poppetje etc. erbij te doen. Als u twijfelt of u een geschikte traktatie in gedachte
heeft, kunt u altijd overleggen met de leerkracht. Een geknutselde traktatie met
iets lekkers is natuurlijk helemaal leuk! Op internet zijn veel leuke ideeën te
vinden! Wij wensen u en uw kind alvast een heel fijne verjaardag toe en hopen u
zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Bereikbaarheid directie
Juf Nelly heeft dit schooljaar iedere woensdag en donderdag lesgevende taken in
groep 3/4.
Op maandag, dinsdag en woensdag na 12.30 is juf Nelly bereikbaar voor
vragen, inschrijvingen etc. Fijn als u hier rekening mee houdt.
Afspraak mobiele telefoons
Om gedoetjes te voorkomen (filmpjes/foto’s maken, extra lang
op het toilet blijven om de telefoon te checken etc.), hebben we
de afspraak dat kinderen hun mobiele telefoon thuis laten.
Kinderen mogen altijd indien nodig de schooltelefoon gebruiken
om hun ouders te bellen. Per ongeluk toch de mobiel
meegenomen? De leerkracht houdt deze dan onder schooltijd bij
zich. Uitzonderingen kunt u als ouder bespreken met de desbetreffende
leerkracht.
Nieuwe methodes:
Dit schooljaar starten we in groep 3
met de Kim versie van Veilig Leren,
groep 4 begint met Leeslink, een meer
toegankelijke methode voor
begrijpend lezen en een goede
voorloper voor Nieuwsbegrip, waar in
groep 5 t/m 8 mee wordt gewerkt.

Vanaf groep 4 t/m 8 gaan we werken met de nieuwste versie
van Spelling in Beeld. We gebruiken hier de werkboeken weer
voor i.p.v. de tablet, omdat gebleken is dat schriftelijk
verwerken van spelling beter blijft hangen bij de kinderen.

Aanmelden voorschool
We starten na de zomervakantie al met 12
peuters! De maximale grootte van een
voorschoolgroep is 16. Heeft u een kind
van bijna 2 1/2 jaar, dan kunt u nu al
vrijblijvend een afspraak maken met juf
Carla/juf Tine om een kijkje te nemen bij
de voorschool. Bij juf Nelly kunt u uw kind
officieel inschrijven.

Rapportmappen op school
Wilt u de rapportmappen die uw kind net voor de zomervakantie
mee naar huis heeft gekregen, weer meegeven aan uw kind?

Schoolfruitbeleid
Tijdens de vakantie kregen we een bericht dat vanaf 3 september
scholen weer
kunnen inschrijven
voor het gratis
schoolfruit.
We melden onze
school in ieder geval
weer aan! Of de
school daadwerkelijk
mee mag doen,
wordt na de
sluitingsdatum van
14 september door
loting bepaald.
Inmiddels hebben wij, omdat we al een paar jaar gebruik hebben gemaakt van
schoolfruit, zelf schoolfruitbeleid opgezet. Dit kunt u lezen in onze schoolgids
onder het kopje voedingsbeleid (website).
Drie keer per week verwachten wij dat kinderen zélf van thuis fruit meebrengen.
De fruitdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.
In het Berkenblad houden we u op de hoogte of we ingeloot worden voor het
gratis schoolfruit. Goed om te zien dat steeds meer kinderen ook op andere
dagen fruit meenemen naar school!
Goed voorbeeld doet goed volgen!

Informatie voor (toekomstige) ouders van
Tussenschoolse opvang (TSO) de Berkenhof
Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan en
uw kind(eren) zijn weer van harte welkom bij de
tussenschoolse opvang verzorgd door SKO.
Graag willen wij u attent maken op een aantal
belangrijke punten:
-De Tussenschoolse opvang wordt ook dit jaar weer
verzorgd door Stichting kinderopvang -Oosterhout.
- de Tussenschoolse opvang administratie (
aan/afmelden en financiële zaken) wordt verzorgd door Murlen
Voor vragen aan Murlen kunt u contact opnemen via:
Telefoonnummer 085-2734910 of via de website
www.murlendienstverlening.com/helpdesk
-Uw kind verblijft gedurende de opvang in een verzorgde, gezellige ruimte van
SKO. Deze ruimte bevindt zich naast het voorschool lokaal van de Berkenhof.
De kinderen mogen altijd vrij spelen, daarnaast bieden wij kleine knutsel,
sport/spel, gymzaal en buitenactiviteiten aan.
Team SKO Dommelbos

Tegemoetkoming indirecte
schoolkosten en tegoed voor naschool.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

Stichting Leergeld kan helpen!
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen
niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel
normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.
Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!
Leergeld Oosterhout biedt kinderen kansen om te kunnen
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals lid
worden van een sport- of hobbyvereniging, zwemles volgen of
deelnemen aan de scouting. Ook de kosten voor schoolmaterialen,
schoolreizen kunnen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komen.
Daarnaast kan eventueel een fiets (voor kinderen vanaf groep 8) of een
tweedehands computer (per gezin vanaf 8 jaar) worden verstrekt.
Indien u in de gemeente Oosterhout woont, kan Stichting Leergeld voor
kinderen van 4 tot 18 jaar een oplossing bieden. De medewerkers van Stichting
Leergeld verwijzen in eerste instantie altijd naar voorliggende voorzieningen via
de gemeente, als die van toepassing zijn.
Stichting Leergeld werkt uitsluitend met vrijwilligers. Een vrijwilliger komt aan
huis om samen met de aanvrager de mogelijkheden te bespreken en eventueel
te informeren over andere instanties.
Aarzel niet om contact met Leergeld Oosterhout op te nemen indien u twijfelt of
ook u voor ondersteuning in aanmerking kunt komen.
Voor meer informatie of aanmelding, zie www.leergeldoosterhout.nl of maak
gebruik van de folder die op onze school aanwezig is.
Leergeld is bereikbaar via telefoonnummer 0162-45 84 87 van ma t/m do 9.0011.30 uur.

Het 2e Berkenblad kunt u op dinsdag 4 september verwachten.

