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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het veertiende 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:
Baran Dogan
Omar Ahmad Ismaël

5 april
10 april

groep 5
groep 3

Sportdag Koningsspelen
Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen de
informatiebrief meegekregen over de
sportdag Koningsspelen die plaatsvindt op
vrijdag 12 april voor de groepen 1 t/m
8.
Net als vorig jaar houden we die bij
Atletiekvereniging
SCORPIO,Wilhelminakanaal Zuid 78,
4903 RA Oosterhout.

De kinderen worden daar verwacht tussen 8.30 en 8.45 uur.
De sportdag duurt tot ongeveer 14.15 uur; daarna halen de ouders hun eigen
kind weer op. U mag tussendoor natuurlijk ook komen kijken naar de sportieve
prestaties van uw kind!
Voor het begeleiden van een groepje kinderen bij het sporten, hebben wij nog
hulp van ouders nodig.
We maken groepjes met de kinderen uit de groepen 1,2 en 3.
De andere groepjes bestaan uit kinderen uit de groepen 4 t/m 8.
We hebben veel hulp nodig. Als u ons kunt helpen, wilt u dit dan deze
week doorgeven aan de groepsleerkracht? U kunt daarvoor ook het
invulstrookje gebruiken onderaan de sportdagbrief.
Bij voorbaat onze dank,
OV en team KBS de Berkenhof.

Voorbereiding op het theoretisch en praktisch verkeersexamen groep 7
Theorie-examen
Het theorie-examen wordt gehouden op donderdag 4 april 2019.

Herexamens dienen gemaakt te worden op vrijdag 5 april of maandag 8 april. De
herexamens worden afgenomen door de leerkracht of op verzoek van de school
door een medewerker van VVN.
Voor het praktisch verkeersexamen moeten wij als Berkenhof 2
vrijwilligers aanleveren! Die hebben we op dit moment nog niet!
Er kan gekozen worden uit maandagochtend, maandagmiddag, dinsdagochtend,
dinsdagmiddag en donderdagochtend.
Op dinsdagavond 16 april is er een instructieavond voor de
vrijwilligers om 19.30 uur in het gemeentehuis, vergaderkamer 4, ingang aan
de achterzijde bij de oude parkeerplaats. Als er te uiteindelijk te weinig
vrijwilligers zijn kan het examen niet doorgaan! Vrijwilligers opgeven via de
mail:vvn.oosterhout@gmail.com

Berkenhofshow
Vrijdag 5 april is er een Berkenhofshow. U bent van
harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Tijd: 14.30-15.15u.

Eindtoets groep 8: IEP
Net als vorig jaar heeft de Berkenhof opnieuw
gekozen voor IEP als eindtoets groep 8.
De toets duurt 2 dagen en wordt afgenomen
op dinsdag 16 en woensdag 17 april. Op
beide dagen is meneer Wouter aanwezig in
de groep. Juf Annick zal op deze dagen
lesgeven aan groep 7.
Het schooladvies is al gegeven en de
leerlingen zijn aangemeld bij de VO scholen.
Toch is het van belang dat de kinderen zo
goed mogelijk hun best doen om een zo hoog
mogelijk score te behalen, om succesvol in
te kunnen stromen in het VO! We wensen ze
dinsdag 16 en woensdag 17 april heel veel
succes!

Instroom peuters voorschool
De komende maanden stromen veel peuters door
naar groep 1. Dat betekent dat er weer genoeg
plaatsen zijn voor nieuwe peuters.
Ter informatie: Niet alle peuters komen 4
dagdelen.
Bij een aantal van 8 peuters per dagdeel, mag
er vanuit Stichting Delta voorschool maar 1
medewerker op de groep staan. Dit komt
omdat de voorschool al sinds een jaar
onder de wet van de kinderopvang valt.
Vanaf 9 peuters staan er wél 2
voorschoolleidsters in de groep.
Maximaal aantal is 16.
Helpt u mee? Misschien weet u in de buurt gezinnen met peuters. Het zou fijn
zijn als ze onze kant op komen!

Oosterhout kookt
Word jij de beste jeugd kok van
Oosterhout?
Zit je in groep 7 of 8 en wil jij als jonge
kok leren hoe je zelf een gezonde
maaltijd kunt klaarmaken en durf je
nieuwe gerechten ook te proeven, schrijf
je dan in voor deze gratis wedstrijd. Je
gaat 3 keer na schooltijd koken en
misschien mag je ook wel door naar de
finale.

Koken is leuk, lekker en de heerlijkste gerechten tover je zo op tafel. Kijk jij ook
wel eens in de pannen wat er thuis gekookt wordt, of help je mee met het
snijden van de groente? Wat is nu leuker om zelf je eigen gerecht te mogen
koken?
In het kader van het 25 jarig bestaan van de kookclub in Oosterhout zijn we op
zoek naar de beste kok van Oosterhout.
Schrijf je nu in:
https://www.sjorssportief.nl/activiteiten?gemeente%5B%5D=46&types%5B%5D
=2&types%5B%5D=1&zoeken=jeugdkok
Schrijf je snel in, want vol=vol!

Het Berkenblad nr. 15 kunt u op dinsdag 16 april verwachten.

