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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het tiende Berkenblad van het nieuwe jaar 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:
Jaylinn van Kempen
23 januari voorschool/groep 1
Milan van het Goor
24 januari voorschool/groep 1
Evan Kramer
28 januari groep 1/2
Esra Tasgin
1 februari
groep 8
Maci Chen
4 februari
groep 4

Peuteruurtje op de voorschool
Donderdag 24 januari van 9.00u tot 10.00u is er weer een
peuteruurtje bij de voorschool.
Het thema is deze keer: Lekker lezen met Jip.
Is uw kind ouder dan 20 maanden? Dan bent u van harte
welkom!
Zit uw kind op de voorschool maar niet op donderdag? Ook dan bent u
samen met uw kind van harte welkom om te luisteren naar het verhaal
“Een huis voor Harry.”
Margo Breugel van Theek5 leest dit verhaal voor.

Afscheid juf Mylene en juf Oumaima

Vorige week woensdag was de laatste stagedag voor juf Mylene (groep 3/4) en
juf Oumaima (groep 1/2). Wat hebben ze allebei hard gewerkt aan hun
ontwikkeling! We wensen ze allebei veel succes op hun nieuwe stageschool!
Thema eten en drinken in groep 1-2
Boodschappen doen en pannenkoeken eten! Afgelopen woensdag was juf
Oumaima voor het laatst bij ons in de kleutergroep. Om haar stage periode
feestelijk af te sluiten wilden we met zijn allen pannenkoeken eten. Op maandag
14 januari hebben we hiervoor met de kinderen van groep 1-2 boodschappen
gedaan. Alleen dit al was een feestje! Ieder groepje kreeg een
boodschappenlijstje en ging op zoek naar de boodschappen die we nodig hadden
voor het feest. Tijdens het bezoek kregen we in de supermarkt ook nog een
eierkoek of een krentenbol. Op woensdag was het zover! Alle tafels waren gedekt
met zelfgemaakte placemats. Eerst hebben we natuurlijk flink gezongen en juf
Oumaima bedankt voor de fijne tijd die we met haar gehad hebben. Daarna
hebben we heerlijk pannenkoeken gegeten. Wat een feest! We zullen juf
Oumaima erg missen!

Berkenhofshow
Vrijdag 25 januari is er een Berkenhofshow. U bent van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn.
Tijd: 14.30-15.15u.
Tussentijdse CITO toetsen leerlingvolgssysteem
Delta-onderwijs heeft voor al haar basisscholen een
toetskalender vastgesteld, waar iedere school zich aan
dient te houden.
Om naast de methodegebonden toetsen de cognitieve
ontwikkeling goed te volgen, nemen we 2x per jaar
(januari/februari en mei/juni) de toetsen van CITO af
vanaf groep 3 t/m 8.
Welke toetsen zijn het? Rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen
(DMT=woordlezen en AVI=tekstlezen).
De toetsen van het leerlingvolgsysteem worden vanaf 28 januari a.s. weer
afgenomen. De resultaten vermelden we op het 1e rapport dat de kinderen mee
krijgen op 28 februari.

Vervolg rookvrije schoolomgeving
Als Gezonde school vinden wij een gezonde
leeromgeving belangrijk. Ons schoolgebouw en
schoolplein is rookvrij. Dit betekent dat er niet
gerookt mag worden in het gebouw of op het plein.
Op dit moment is er een wetgeving in ontwikkeling
die het mogelijk maakt om ook de omgeving van de
school rookvrij te maken. In 2020 zal dit realiteit kunnen zijn.
Bij de omgeving van de school kunt u denken aan het voetpad voor de
hoofdingang en het voetpad bij de kleuterpoort. Het gaat om plekken, in de
openbare ruimte, waar men staat in het zicht van de kinderen.
We vinden het fijn, als u hier nu al rekening mee houdt en niet rookt op deze
plekken. Dank u wel!

Luizencontrole
Vorige week heeft de werkgroep kriebelen, een controle
gehouden, standaard na een vakantie. Helaas zijn we
niet luizenvrij. Vooral in groep 5/6 is een flinke uitbraak.
Heel vervelend! Ouders zijn op de hoogte gesteld door
de leerkracht.
Niet alleen wassen met een speciale shampoo, maar
IEDERE dag kammen zorgt ervoor dat de luizen/neten
verdwijnen! Kammen, kammen dus.
De werkgroep voert binnenkort een hercontrole uit.
Logopediste beschikbaar
Karin Smeets-Gribnau van Logopediepraktijk CommuniKAtie heeft aangegeven
dat zij na schooltijd nog plaatsen beschikbaar heeft. U kunt contact met haar
opnemen via het tel. nr:0162-741274.
Merijn Tinga in Oosterhout
Op 15 februari komt Merijn Tinga,
internationaal bekend als de Plastic Soup
Surfer, naar Oosterhout om zijn film
‘From Source To Sea’ te presenteren.
Een indrukwekkend project over de
strijd tegen de plastic soep en
interessant voor iedereen die deze strijd
steunt of er graag meer over wil weten.
Peter de Kock scheef een blogje over deze filmavond:
https://peterdekock.nl/2018/12/31/film-from-source-to-sea-met-de-plasticsoup-surfer-in-oosterhout/
Het Berkenblad nr. 11 kunt u op dinsdag 5 februari verwachten.

