Berkenblad nr.6 13 november2018

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

Hieperdepiephoera!
De volgende jarigen wordt van harte gefeliciteerd door alle
kinderen, juffen en meneren van de Berkenhof:
Esmée van Rooij
16 november
groep 5
Mellisa Sert
20 november
groep 8
Mohamad Alkhalaf
21 november
groep 3

Einddatum fotogeld
U kunt de foto’s nog t/m vrijdag 16 november a.s. op
school bekijken. Besluit u de foto’s te kopen, dan krijgt u na
contante betaling de foto’s mee. Als u geen foto’s wilt,
sturen we deze na 16 november terug naar de fotograaf.

Studiemiddag
Dinsdagmiddag 13 november heeft het team een studiemiddag m.b.t. Thinking
for learning deel 2. De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn dan vrij. De voorschool is
gewoon open.

Start schoolfruit:
In de week van 12 november 2018 gaat het
schoolfruitprogramma van start!
De levering is op dinsdag. Onze fruitdagen zijn:
Woensdag, donderdag en vrijdag.
Als het fruit dinsdagmiddag is geleverd, kan de
voorschool dinsdag, woensdag en donderdag
gebruik maken van het fruit.
De leveringen lopen t/m week 16 (week van 15
april 2019)
Alle groepen, inclusief voorschool krijgen op 3 dagen schoolfruit!

Ouderbijdrage
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Eerder hebben alle kinderen een brief mee naar huis gekregen over de
ouderbijdrage voor dit schooljaar.
Hierin staat vermeld dat deze vóór 31 december 2018 betaald dient te worden.
Nu hebben we in overleg met de Sint en zijn pieten besloten om deze datum uit
te stellen tot 31 januari 2019.
Wij hopen u hiermee wat meer ruimte te geven.
Marieke de Kievit (penningmeester)
Nieuw OV lid
Zoals beloofd hierbij de bekendmaking van het nieuwe O.V lid :
José van der Bijl (moeder van Elle groep 1) komt de O.V versterken.
Wij heten José van harte welkom en kijken uit naar een leuke en vooral gezellige
samenwerking.
Bent u zich helemaal vergeten aan te melden of was u te laat?
Niet getreurd! Voor nu hebben we weer even genoeg leden maar soms zullen we
wel wat extra hulp kunnen gebruiken.
Geef u alsnog op bij de voorzitter (06-18876975)

helpen (bv. bij het versieren).
Jolanda van Mook (voorzitter)

als u soms een handje mee wilt

Training Plenda groep 7/8
In het schooljaar 2018-2019 leren de leerlingen van
groep 7/8 werken met een planagenda. De
leerlingen leren het huis- en leerwerk plannen en
leren leren. Dit om de executieve functie “plannen
en organiseren” beter te ontwikkelen voordat de
leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan.
We hebben van ouders feedback gekregen dat de
kinderen als ze net op het VO zitten, het huiswerk
niet georganiseerd krijgen, met frustratie als gevolg
zowel voor het kind als voor de ouders.
Eenmalig is dit schooljaar het leren plannen en organiseren ingekocht. De IB-er
is aanwezig tijdens de uitvoering van het traject dat inmiddels is gestart in groep
7/8. Hierdoor kan zij dit het komend schooljaar op zich nemen. Donderdag 15
november staat een informatie uurtje voor ouders gepland. Meneer Wouter heeft
de ouders daarvoor al uitgenodigd. We verwachten u als ouder, zodat u ook
adviezen krijgt hoe u uw kind gericht daarbij kan begeleiden, want dat heeft uw
kind echt nodig.

MOOVE Oosterhout organiseert het 7e pepernotenfestijn!

Zaterdag 17 november is Sinterklaas weer in Nederland, dat betekent dat het
weer tijd wordt voor het Pepernotenfestijn. Dit evenement zal op 30 november
georganiseerd worden in sporthal Arkendonk voor kinderen van groep 1 t/m 5.

De gymzaal wordt omgetoverd tot een waar speelparadijs, geheel in
sinterklaassfeer. De pieten zullen een bezoekje brengen aan de gymzaal terwijl
de kinderen aan het sporten zijn, geschminkt kunnen worden, glijden van de
opblaasbare glijbanen of een eigen letter maken met de knutselpiet. De kinderen
kiezen zelf wat ze leuk vinden om te doen! Daarnaast wordt er ook nog iets

lekkers uitgedeeld. De ouders mogen op de tribune blijven kijken naar de
kinderen.
Deelnemen? Schrijf (uw kind) dan snel in via www.sjorssportief.nl.
Het evenement vindt plaats van 16:00 uur-17:30 uur in gymzaal Arkendonk.
Vanaf 15:30 uur zijn de deuren van de gymzaal al voor jullie geopend! De kosten
bedragen slechts € 2,50 voor deelname aan deze activiteit. Dit bedrag kan
betaald worden via de site van Sjors Sportief. De kinderen kunnen dan
vrijblijvend aan alle bovenstaande activiteiten deelnemen.

_________________________________________________________
Meer weten over MOOVE en/of haar projecten?
Voor vragen of inschrijven: nicole@mooveoosterhout.nl
Telefonisch is MOOVE bereikbaar op: 0162-489203

Nieuws uit groep 1-2
De herfstwandeling
Maandag 5 november hebben de kinderen van groep 1-2 een heerlijke
herfstwandeling gemaakt. We hebben van alles gezien. Meerkoetjes, zwanen,
eendjes, maar ook spinnenwebben, prachtig gekleurde herfstbomen, bladeren,
mos, eikeltjes, besjes en takken. De Slotbosse toren en de wiebelbrug mochten
natuurlijk ook niet ontbreken aan de wandeling. Ook de grazende schaapjes
hebben we uitgebreid bewonderd. Na een wandeling van bijna twee uur hebben
we heerlijk fruit gegeten en gekletst over wat we allemaal gezien hadden.

De bibliotheek
Op dinsdagochtend 6 november hebben we een bezoek gebracht aan de
bibliotheek. Juf Ans, de mevrouw die bij de bibliotheek werkt, heeft ons een
prachtig boek voorgelezen over een konijn en een Egel. Ook heeft ze uitleg
gegeven over de bibliotheek. Na het verhaal mochten de kinderen zelf ook even

rondsnuffelen en in een boekje ‘lezen’. De kinderen hebben erg genoten tijdens
het bezoek. Veel kinderen gaven aan graag een boek te willen lenen en dat
kwam mooi uit! Na het bezoek aan de bibliotheek mochten de kinderen meteen
in onze eigen Berkotheek een boek uitkiezen om te lenen.

Waarom is lezen en voorlezen zo belangrijk
Even lekker wegdromen
Wist je dat lezen en voorgelezen worden hartstikke gezond is?
Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen. Op de eerste
plaats werkt lezen vooral erg ontspannen. Het geeft je kind
een kijkje in een compleet andere wereld. Spannend,
avontuurlijk, vrolijk en vol fantasie! Boeken lezen stimuleert
de verbeeldingskracht en dat zorgt ervoor dat je kind helemaal
weg kan dromen bij een verhaal.

Vergroten van de woordenschat
Vanaf het moment dat je kind zelf woorden kan herkennen en kan lezen, gaat er
helemaal een wereld voor ze open. Niet alleen werkt je kind aan een
uitgebreidere woordenschat, ook is het goed voor de algehele taalontwikkeling.
Hij of zij leert veel op het gebied van schrijven, grammatica, zinsbouw en
spelling. En daar heeft je kind op school weer veel profijt van!
Sociale ontwikkeling
Door te lezen krijg je inzicht in de verschillende karakters
van de personen in het boek. De een is verdrietig, terwijl
de andere zich misschien weer schuldig voelt. Je kind
ontdekt meerdere kanten van een verhaal en leert zich in
te leven in de (hoofd)personen. Dit heeft een positief effect
op de sociale ontwikkeling en het omgaan met anderen.
Zelfs peuters zullen al dingen van zichzelf herkennen als je
ze een boek voorleest. Basis emoties als bang, blij en boos
kennen zij natuurlijk als de beste. Bij een kleuter of de wat

meer introverte kinderen kan het lezen van een verhaal ook helpen een lastig
onderwerp bespreekbaar te maken. Lees bijvoorbeeld samen een boek over een
specifieke situatie (verhuizing, zindelijk worden, afscheid nemen of samen
spelen). Grote kans dat een boek je helpt een gesprekje te openen met je kind.
Lezen per leeftijd
0 – 4 jaar
Je kunt op elke leeftijd starten met voorlezen. De meeste kinderen vinden het
fantastisch om samen naar de bibliotheek te gaan en hun eigen boekjes uit te
zoeken. Je kunt hier zelfs leuke (knuffel)boekjes vinden voor baby’s. Kinderen
zijn gratis lid van de bieb en je kunt direct starten. Door regelmatig samen te
lezen en voor het slapen gaan een verhaaltje voor te lezen, geef je je kind een
goede basis. Hier vind je tips om het voorlezen thuis nóg leuker te maken!
Groep 1 en 2
Je kind maakt kennis met ‘geschreven tekst’. Hij of zij
leert een aantal letters van het alfabet en kent misschien
al wat geschreven woordjes, zoals de eigen naam. Vaak
wordt er in de klas één letter per keer behandeld. Zo leert
je kind stap voor stap spelenderwijs alle letters van het
alfabet kennen.
Groep 3
In groep 3 gaat je kind echt stappen maken met zelf
lezen. Eerst leert hij of zij de losse woorden en later
volgen de eerste zinnetjes. Het tempo waarop dit gebeurt
is voor ieder kind verschillend. De één pakt het in groep 2
al op en de ander start pas in groep 3.

Groep 4 t/m 8
In deze jaren gaat je kind zijn of haar leesvaardigheden
steeds verder ontwikkelen. Zo komt ‘begrijpend lezen’ aan
bod; kinderen leren om écht te begrijpen wat er is
geschreven en waar een verhaal precies over gaat. Ook
ontwikkelen ze hun eigen manier van lezen, ook wel
leesstrategie genoemd. Er wordt in de klas veel aandacht
besteed aan leesvaardigheid en het zelfstandig lezen van
boeken.
Kortom: het stimuleren van het lezen van een boek heeft een positief
effect op ieder kind.
GGD onderzoek
In samenwerking met GGD West-Brabant nemen wij deel
aan het onderzoek naar ziekteverzuim van leerlingen in het
primair onderwijs. Bijna alle kinderen zijn wel eens ziek,
maar vaak of lang ziek zijn kinderen niet zomaar. Daar
zitten soms meerdere problemen achter, die niet altijd
zichtbaar zijn. Dat maakt de begeleiding van deze
leerlingen lastig. Voor kinderen die langer dan een half jaar

regelmatig verzuimen wordt de terugkeer naar school vaak problematisch, wat
veel vraagt van alle partijen.
De GGD West-Brabant en het samenwerkingsverband willen scholen daarom
beter gaan ondersteunen. We ontwikkelen daarvoor M@ZL PO (Medische
Advisering van de Ziekgemelde Leerling op het primair onderwijs, spreek uit:
mazzel). Met deze methode kunnen we vroegtijdig en op een veilige manier in
gesprek gaan met leerling en ouders over ziekteverzuim. Hierdoor krijgen we
eerder zicht op de achterliggende problematiek. Met de juiste handvatten kan de
leerling beter begeleid worden.
M@ZL wordt in West-Brabant al op het VO en MBO scholen gebruikt. De GGD
West-Brabant is op zoek naar PO scholen die dit schooljaar samen met ons willen
onderzoeken hoe we M@ZL ook in het basisonderwijs kunnen laten slagen.
De Berkenhof heeft zich hiervoor aangemeld.

We merken in groep 3/4, dat de tekenontwikkeling bij een aantal kinderen een
forse achterstand vertoont.
Veel kinderen zijn gewend dat alles snel met een “klik” tevoorschijn komt:
tablet/computer.
Bij tekenopdrachten is dat echter niet het geval en zal het kind moeite moeten
doen, om geconcentreerd lijnen te tekenen van het ene punt naar het andere.
We zien dat veel kinderen tijdens het tekenproces afhaken en het snel voor
gezien houden. Om concentratie te trainen om een tekenopdracht beter uit te
kunnen voeren, krijgt ieder kind in groep 3/4 een kladblok in het laatje, zodat er
vaker geoefend kan worden. Misschien ook iets voor thuis?

Het 7e Berkenblad kunt op dinsdag 27 november verwachten.

