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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het achtste 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:
Sevany Schupp
Tess Naaijen
Suhier Ahmad Ismael
Laman Ahmad Ismael

21 december
27 december
1 januari
2 januari

groep
groep
groep
groep

3
7
3
5

Sinterklaas op bezoek!

Eindelijk was het dan zover! Op 5 december
kwam Sinterklaas op school!
En hoe!!! Om half 9 ’s ochtends werden alle
kinderen en ouders verwelkomt in de aula
door een echte pietenband! Rond 9 uur
arriveerde ook Sinterklaas op school. Nadat
we heerlijk gedanst en gezongen hadden
mochten alle kinderen rond 9.15u weer terug
naar de klas.

Natuurlijk kwam Sinterklaas ook een
bezoekje brengen aan iedere klas. In alle
groepen werden daarnaast gezellige
activiteiten gedaan in Sinterklaassfeer.

Ook dit jaar hebben we weer ontzettend genoten van dit gezellige feest. We
ontvangen Sinterklaas met zijn pieten dan ook graag weer volgend jaar op 5
december! Voor nu wensen we Sinterklaas een goede en rustige reis terug naar
Spanje!

De Sintwerkgroep!
Opening muurschilderij en de bankjes op het voorschoolplein
Het begon allemaal vorig jaar met een wens van juf Tine in de wensboom van de
stichting Rotary in het centrum van Arendshof. De wens was een mooie
muurschildering en wat bankjes op het plein van de voorschool.
De wens van juf Tine was één van de 25 wensen die uit mocht komen.
Voor de muurschildering schakelde de Rotary de Oosterhoutse kunstenaar en
tekenleraar Adrie Kersten in. Adrie Kersten is vorig schooljaar begonnen met het
maken van deze prachtige muurschildering. De kinderen van groep 1-2 en de
voorschool hebben zo nu en dan vol bewondering gekeken hoe het schilderij op
de muur is gezet. Adrie vertelde dan aan ze wat hij schilderde. Hij heeft duidelijk

niet alleen een passie voor het schilderen maar ook voor de natuur.
Ook Yvonne Dollé en Toon Oomen van de Rodary hebben een deel van het
schilderwerk op zich genomen.

Enkele weken geleden zijn ook de bankjes geplaatst en toen alles af was werd op
4 december het plein officieel geopend!
Namens de kinderen en het team van de Berkenhof bedankt!

Omgaan met schoolmaterialen
Kinderen krijgen op school alle materialen die ze nodig hebben om te kunnen
werken: Potloden, pennen, gummen, schriften, kleurdoos
(in groep 3) en een tablet met hoes waar we jaarlijks
60,00 huur per lln. voor betalen. Veel kinderen gaan netjes
met al deze materialen om, dat is fijn, maar we bespeuren
wel een tendens, dat dit vanaf groep 3 minder wordt!
Kleurdozen die opgevouwen in het laatje liggen, gummen
die na 1 dag nieuw gegeven al vol getekend zijn met
potlood, waar bewust stukjes van afgebroken worden.
Nonchalant omgaan met de tablet, laten vallen te pas en te onpas, met alle
gevolgen van dien, tablethoezen die er niet meer uitzien. Een ongelukje kan
gebeuren, daar hebben we begrip voor, maar slordig omspringen met materialen

niet. We maken kinderen er dagelijks bewust van, dat er netjes met de
materialen omgegaan dient te worden. Uiteraard gaan we er vanuit dat u dit
onderschrijft.
In het ergste geval (tablet!) kan het gevolg van slordig omgaan met materialen
zijn, dat er een rekening aan ouders gepresenteerd wordt. Dat zien we natuurlijk
niet graag gebeuren.
Acht op tien kinderen
onveilig vervoerd in auto
Op 26 november las ik het
volgende artikel in het AD.
Het artikel sprak mij aan.
Waarom sprak het mij aan?
Nou, om het feit dat school
bijvoorbeeld nog steeds brieven
mee moet geven, hoe we de

kinderen moeten vervoeren bij een uitje.
Het is anno 2018 eigenlijk ongelooflijk dat dit nog moet, omdat er anders
kinderen los, maar ook niet goed bevestigd, in auto’s vervoerd worden.
Volgens het onderzoek in het artikel, wordt 80% van de kinderen van 0 – 8
jaar NIET of NIET GOED in de auto bevestigd.
Een aanrijding of noodstop met 30km/h en een kind vliegt tegen de voorstoel of
voorraam en dat kan al fataal aflopen.
Het stukje hieronder zijn de woorden van een moeder die, na een aanrijding
tegen een boom, omkijkt naar de achterbank waar haar zoontje zit en dat
hersenletsel opliep door deze aanrijding.

“Mijn zoontje zat voorovergebogen in het autostoeltje, het bloed druppelde uit
zijn voorhoofd. Hij was niet meer aanspreekbaar.’’ De aanblik van het bebloede
gezichtje van haar 2 jaar en 4 maanden oude zoon vergeet ze niet meer. ,,Alle
aangezichtsbotten waren gebroken, behalve zijn kaak en zijn neus. Hij had een
schedelbasisfractuur en in zijn gehoorgang zat een breuk.’’ Hoeveel hechtingen
hij had? ,,Geen idee, het zag zwart van de draadjes.’’ Zij roept nu alle ouders,
opa's, oma's en verzorgers op meer aandacht te besteden aan het in de stoel
plaatsen van kinderen. ,,Als je het kostbaarste wat je hebt vervoert, doe dit dan
goed.’’
Als je denkt dat overkomt mij niet…Nou, het kan iedereen overkomen, dus ook
jou.
Kortom besteedt aandacht aan het vervoeren van de kids. Als volwassenen zijn
wij voor hen verantwoordelijk en niet andersom.
Wil je het hele artikel terug lezen:
https://www.ad.nl/binnenland/acht-op-tien-kinderen-onveilig-vervoerd-inauto~aceb5c04/
Namens de verkeerscommissie
Patrick Kramer

Beste ouders/ verzorgers,
De voorbereidingen voor
kerst zijn weer begonnen. De
O.V is daarom weer volop
aan de slag.
Met de hulp van een aantal hulpouders is de school weer mooi versierd.
Nog bedankt daarvoor!
Nu is de werkgroep kerst druk bezig met de voorbereidingen voor de kerstviering
(kerstdiner).
Het meeste is al geregeld om er een geslaagd feest van te maken.
Wat doet de O.V tijdens het kerstdiner?
We verzorgen het drinken en daarnaast willen we als O.V het jaar ook op een
leuke manier afsluiten. Ieder O.V lid maakt op eigen kosten een gerechtje en zo
houden wij ons eigen kerstdiner in de teamkamer. Tijdens dit kerstdiner
bespreken we de activiteiten van de afgelopen periode.
Namens de O.V alvast fijne feestdagen en een fantastisch begin van 2019!!

Kerstviering
Donderdag 21 december vieren wij ’s avonds kerst.
-Tijdens deze avond willen we samen met de kinderen kerst vieren met een
buffet in de klas (De gerechtjes worden verzorgd door de ouders, waarvoor onze
hartelijke dank!).
-Vanaf woensdag 12 december kunt u hiervoor intekenen op de ballen in de
kerstboom die op de deur hangt van de leerkracht van uw kind.
Hier even alles op een rijtje voor deze avond:
- Ouders die een gerechtje hebben gemaakt, brengen dit om kwart voor 5
naar binnen.
- Kinderen komen om 5 uur aan, onder begeleiding van ouders en volgen de
lichtjes op het schoolplein tot aan de zandbak, waar het kerstvuur
brandt.
U wordt verzocht met uw kind(eren) rondom de zandbak te gaan staan.
-Het koortje van kinderen o.l.v. juf Klaartje zingen daar een aantal kerstliedjes.

- Daarna lopen we via de hoofdingang (kleuters via de kleuteringang) naar
binnen. De ouders gaan naar huis en de kinderen starten met het buffet.
- Om 19.00u mogen de ouders de kinderen binnen ophalen.
Vrijdagochtend 21 december komen alle kinderen op school. Het is een
verplichte ochtend. Er zijn die ochtend geen gymlessen vanwege een aangepast
kerstprogramma voor de kinderen.
Vanaf kwart over 12 mogen de kinderen genieten van de Kerstvakantie!
Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe en een goede jaarwisseling!

Bericht van de handhavers
Gisteren hebben handhavers het
parkeergedrag van ouders/verzorgers
bekeken.
Zoals u weet zijn er weinig parkeerplaatsen
onbezet als u uw kind met de auto naar
school brengt. Echter alles blokkeren, of op
een plaats staan waar het onoverzichtelijk
wordt voor andere verkeersdeelnemers en
vooral kinderen, is niet wenselijk.
Verder is er met de verantwoordelijke persoon van Kentalis, contact opgenomen
waar de taxibusjes kunnen parkeren, zodat er geen opstoppingen ontstaan vlak
voor de school. Probleem daarbij is, dat het iedere keer andere chauffeurs zijn
die de kinderen vervoeren.

Oosterhouts Apenkooi Kampioenschap
Op donderdag 3 januari organiseert
MOOVE het eerste Oosterhouts
kampioenschap apenkooien.
Apenkooien is een tikspel waarbij je
alleen op de materialen mag komen
en niet op de grond. Hierbij moet je
dan ook nog uit de handen van de
tikkers zien te blijven. We spelen dit
kampioenschap in drie categorieën:
categorie A (10:00-12:00): groep 3-4
leerlingen, categorie B (12:3014:30): groep 5-6 leerlingen, en
categorie C (15:00-17:00): groep
7-8 leerlingen.
Inschrijven voor dit evenement kan op: www.sjorssportief.nl
Voor vragen kunt u altijd een mail sturen naar: pim@mooveoosterhout.nl

Het team van de Berkenhof wenst u
fijne feestdagen!
We zien de kinderen graag weer terug
op maandag 7 januari 2019!

Het Berkenblad nr. 9 kunt u op dinsdag 8 januari verwachten.

