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

De volgende jarigen wordt van harte gefeliciteerd door alle
kinderen, juffen en meneren van de Berkenhof:
Özlem Sahin
Tess Koedijk

groep 8
voorschool

22 september
28 september

Studiemiddag 18 september
Zoals vermeld staat op de informatiekalender zijn de kinderen van groep 1 t/m 8
vrij i.v.m. een studiemiddag. De peuters komen gewoon naar de voorschool.

Jaarvergadering oudervereniging
Tijdens de openbare jaarvergadering van de oudervereniging op 10 september jl.
waarbij naast de oudervereniging en directie helaas geen ouder aanwezig was,
is uitgebreid stil gestaan bij wat er afgelopen schooljaar mogelijk is gemaakt met
alle ouderbijdragen. Tijdens deze ledenvergadering is de jaarlijkse ouderbijdrage

voor dit jaar weer vastgesteld op 40,- euro per kind (groep 1 t/m groep 8). Voor
groep 7/8 dit jaar geen hoger bedrag, omdat zij vorig jaar al op kamp zijn
geweest.
Met de ouderbijdrage is de school in staat een aantal activiteiten door het hele
jaar heen te bekostigen, zoals alle vieringen (Sint, Kerst, Pasen), de sportdag, de
schoolreis en de feestelijke afsluiting van het schooljaar op de laatste schooldag.
Wilt u alsnog het jaarverslag en de begroting inzien? Op de kast voor het
kamertje van juf Nelly, ligt het ter inzage.
Het innen van de ouderbijdrage gebeurt dit schooljaar op en andere manier. U
dient het zelf over te maken op de rekening van de oudervereniging. Na de
herfstvakantie krijgt uw kind een brief mee met meer informatie.

Foto KIEK
Op woensdag 26 september komt de schoolfotograaf langs
bij ons op school. Dit staat ook aangegeven in de
informatiekalender.
Krijn start met de broertjes-zusjes foto’s gelijk bij
aanvang van de school. De peuters van de voorschool
zijn om 10.30 aan de beurt.

Verkeersactie Groene Voetstappen verzamelen
Maandag 24 september starten we met de jaarlijkse
verkeersactie Groene Voetstappen. Vorig schooljaar
hebben we ook meegedaan met alle groepen.
Iedere Groene Voetstap staat voor een duurzame
verplaatsing van huis naar school en omgekeerd, dat
wil zeggen: Niet met de auto gebracht.
We zijn benieuwd hoeveel Groene Voetstappen we
samen verzamelen deze week!

Stagiaires
Er lopen inmiddels vanaf groep 1/2 t/m groep 7/8 al veel stagiaires rond op de
Berkenhof! In het volgende Berkenblad zullen zij zich aan u voorstellen.

Kinderboekenweek 2018 “Vriendschap: Kom erbij!”
De 64ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m 14 oktober

2018. Op woensdag 3 oktober openen we samen
met alle groepen de Kinderboekenweek.
Het gaat in de Kinderboekenweek om
leesbevordering en kinderen te motiveren plezier
te beleven aan het lezen van een boek. We kopen
ieder jaar extra leesboeken voor de groepen 1 t/m
8 die horen bij het thema van de
kinderboekenweek. In het volgende Berkenblad
leest u meer over de voorleeswedstrijd en
afsluiting op vrijdag 12 oktober
(Berkenhofshow 14.30-15.30).

Wat is Wereldkinderdag in Oosterhout?
Een spetterende, gratis, happening voor kinderen
van 4 tot 12 jaar, waar plaatselijke verengingen,
instellingen en organisaties voor kinderen zich op een interactieve manier
presenteren. Kinderen kunnen meedoen met duiken, dansen, sporten en muziek
maken, maar kunnen ook kunst en cultuur beleven en genieten van verschillende
optredens. Natuurlijk komen er ook serieuzere onderwerpen aan bod, zoals de
kindertelefoon, diëten en geldzaken

Waarom Wereldkinderdag
inOosterhout?
De doelstelling van
Wereldkinderdag Oosterhout is
om kinderen op een
ontspannende en leuke manier
kennis te laten maken met
Oosterhoutse verenigingen,
instellingen en organisaties en
om deze verenigingen,
instellingen en organisaties een
platform te bieden om zich te
presenteren.

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

