Berkenblad nr. 12 19 februari 2019

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het twaalfde 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:
Jayden Chen
groep 7
19 februari
Eda Dogan
groep 3
21 februari
Annabel van Riel voorschool 25 februari
Anne Gerritsma
voorschool 26 februari
Agny Asaf
groep 6
25 februari
Talya Asaf
groep 1/2
3 maart
Ömer Sahin
groep 6
3 maart

Hoogste resultaat eindtoets groep 8
De Berkenhof en De Touwbaan scoren van alle Oosterhoutse basisscholen
gemiddeld de beste resultaten op de eindtoets in groep 8. Dat blijkt uit het
jaarlijkse scholenonderzoek van RTL Nieuws. (www.oosterhoutnieuws.nl)
De onderzoeksredactie van RT Nieuws heeft 18 februari de resultaten bekend
gemaakt van hun jaarlijkse scholenonderzoek. Omdat er op sommige scholen
meer leerlingen met een achterstand zitten dan op andere scholen, vergelijkt RTL
Nieuws de cijfers van de landelijke eindtoets volgens een speciale methode.

Het landelijke gemiddelde cijfer is een 7. In Oosterhout worden de hoogste
cijfers behaald door De Berkenhof en De Touwbaan. Zij hebben beiden een 7,7
als eindcijfer. Landelijk werden 79 scholen met een onvoldoende beoordeeld.
We zijn hier heel blij mee! We halen echt uit de kinderen wat er in zit!
Rapporten en…oudergesprekken
We vermelden het op tijd, ook al staat het natuurlijk op onze
informatiekalender:
Donderdag 28 februari krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 om half 4
hun eerste rapport mee naar huis. Naar aanleiding van het rapport
vinden op dinsdag 12 maart en donderdag 14 maart de
oudergesprekken plaats voor de kinderen van groep 1 t/m groep 7. Bij de
planning van deze gesprekken proberen we zo veel mogelijk broertjes/zusjes
op één avond te plannen namelijk op dinsdag 12 maart.
U begrijpt dat deze contactgesprekken een verplichtend karakter hebben.
We verwachten dus alle ouders. De school neemt contact op bij afwezigheid.
Het kan zijn dat een groepsleerkracht de gesprekken na 15.30 plant
of op woensdag 13 maart a.s. na 12.30u, als dat beter uitkomt voor
sommige ouders. Het is fijn als u dit tijdig zelf aangeeft bij de
desbetreffende groepsleerkracht.

Tis as T’uiskomme op de Berkenhof!
Nog een 1 ½ week en dan barst het carnavalsfeest weer los op de Berkenhof. De
aula is op vrijdag 15 februari weer prachtig versierd door onze geweldige
werkgroep. Super! We hebben er ontzettend veel zin in. De Raad van 11 wordt
komende donderdag 21 februari gekozen!
De Raad brengt in de week voor carnaval een bezoek aan alle groepen en zich
voorbereiden op een spetterend optreden. Naast het optreden van de Raad zal
ook elke groep een eigen optreden verzorgen. U bent op vrijdag 1 maart van
harte welkom om deze spectaculaire openingsdans van de Raad van 11 in de
aula bij te wonen. Alle kinderen worden deze ochtend om 08:45 verwacht in de
aula en om 12.15u begint de carnavals(voorjaars)vakantie. O ja, weet u nog,
wapens en confetti laten we thuis!
Hatsikidee, tot vrijdag 1 maart!

Aanspreken van kinderen
De directie krijgt de laatste weken klachten van verschillende ouders over het
volgende:
Kinderen worden rond aanvang en uitgaan van school aangesproken door andere
ouders. Dit zorgt voor een heel onveilig gevoel bij kinderen, waardoor het naar
school lopen of fietsen spanning veroorzaakt. Dit is zeer onwenselijk. De nabije
schoolomgeving moet een veilige plek zijn voor alle kinderen. Is er iets aan de
hand, dan is het aanspreken van de ouder van het kind een logische stap, of u
neemt contact op met de groepsleerkracht.
Graag uw begrip hiervoor.
Landelijke staking vrijdag 15 maart
De Algemene
Onderwijsbond (AOb) heeft
een landelijke staking
aangekondigd op 15 maart
voor leraren in het
basisonderwijs, het
middelbaar onderwijs én
het hoger onderwijs.
Vakbond FNV Onderwijs en
Onderzoek heeft zich bij de
actie aangesloten, ook
groepen als PO in Actie en
WO in Actie steunen de
staking. Vakbond CNV
Onderwijs doet niet mee.
Het zou de eerste keer zijn dat leerkrachten op alle onderwijsniveaus op dezelfde
dag staken. Met de actie hopen de bonden druk te zetten op de politiek om meer
te investeren in het onderwijs en daarmee “dalende leerlingprestaties en de
lerarentekorten” tegen te gaan. Volgens de AOb is “structureel 2,9 miljard euro
nodig, voor primair tot en met hoger beroepsonderwijs”. De bond wil dat er in
deze kabinetsperiode al een begin wordt gemaakt met extra investeringen.
Het bestuur van Delta-onderwijs zal u z.s.m. informeren, maar houdt u er
rekening mee dat de school vrijdag 15 maart mogelijk gesloten is.
We houden u op de hoogte.

Studiemiddag team
Zoals ook op de informatiekalender vermeld staat,
heeft het team op dinsdagmiddag 19 maart a.s.
een studiemiddag. De kinderen van groep 1 t/m 8
zijn dan vrij.
De voorschool is gewoon open.

Gezocht:Schoolpoolers
Leswerk biedt ondersteuning bij het inzetten van vervangers in vast dienstverband
(A- en Flexpool), en het matchen van vervangers vanuit de basisschilpools (“losse
invalpools”).
Door de huidige tekorten op de arbeidsmarkt zijn de scholen constant op zoek naar
goede invulling van de pools. Een van deze pools is de schoolpool: hierin zijn
vervangers opgenomen die slechts op één (of twee) scholen willen invallen. Vaak
zijn dit ouders waarvan de kind(eren) op een basisschool zitten en het leuk vinden
om incidenteel op die basisschool te werken. Of gepensioneerd oud-leerkrachten
die willen bijklussen op hun oude werkplek.
Kent, of bent, u iemand die graag als schoolpooler aan het werk zou gaan? Dan
kunt u contact opnemen met Nelly van Ginneken van KBS de Berkenhof via tel:
0162-431375 of e-mail: directie@kbsdeberkenhof.nl.
Vereist is een onderwijsbevoegdheid en enkele schooldagen per jaar
beschikbaarheid. Deze beschikbaarheid kunt u zelf aangeven door het bijhouden
van een digitale agenda in ons online plansysteem VABO. Het is ook mogelijk om
voor slechts enkele groepen te gaan invallen (en bijv. de groep waarin uw kind zit
niet te selecteren als inval-optie). Oud-klossers mogen ook reageren, wij koppelen
deze vervangers enkel aan kleutergroepen.
Heeft u geen onderwijsbevoegdheid, maar kunnen wij u wel inzetten als
onderwijsassistent? Ook dan nodigen wij u van harte uit om te reageren!

Het team wenst u een fijne krokusvakantie! We zien de kinderen
graag weer terug op maandag 11 maart!

Het Berkenblad nr. 13 kunt u op dinsdag 19 maart verwachten.

