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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het zestiende 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:
Issam El Haddouti
Digna Peeters
Anouar Tachi

16 mei
19 mei
23 mei

groep 6
groep 8
groep 4

Welkom!
Na de meivakantie is Dino Causevic gestart
in groep 6. We wensen hem veel plezier en
succes toe!

We gaan op schoolreis!!!!!
6 juni is het weer zover. We gaan op schoolreis.
Groep 1-2
Dit jaar gaat groep 1-2 naar……
Joepie! Joepie is een indoorspeelplaats waar je lekker
kunt klimmen, klauteren en in de ballenbak kunt
spelen. Kortom, bij Joepie kun je, je heerlijk uitleven!
De kinderen van groep 1-2 worden om uiterlijk 9.15u in de groep verwacht.
Rond 9.20u zullen we met auto’s naar Joepie (in Breda) vertrekken. Naast de
deur zal een lijst hangen waar u zich kunt inschrijven als u de kinderen wilt
brengen en halen met de auto. We verwachten om 15.00u weer terug te zijn op
school.
Het eten en drinken is voor groep 1-2 geheel inclusief. Eten en drinken hoeft dus
niet meegebracht te worden. Ook geld is overbodig
De kinderen mogen tijdens het spelen bij Joepie geen schoenen aan en zijn
verplicht om sokken te dragen.
De ouders van groep 1-2 vragen wij om eventueel extra verschoning mee te
geven in een rugzak wanneer u denkt dat, dat nodig is.
Groep 3 t/m 8
Groep 3 t/m 8 gaat naar BillyBird!
BillyBird Park Hemelrijk is een
recreatiepark met een aantal
buiten speelgebieden, een enorme
binnenspeeltuin en grote attracties
voor de echte avonturiers.
De kinderen van groep 3 t/m 8 worden om 8.30u op school verwacht. De bus
vertrekt om 9.00u. Natuurlijk zijn alle ouders welkom om de kinderen uit te
zwaaien! De bus zal om 16.00u vertrekken vanuit Volkel. We verwachten rond
16.45/ 17.00u weer terug op school te zijn.
Voor groep 3 t/m 8 is de lunch (een frietje met een frikadel, kroket of eventueel
een kaassoufflé), het drinken (ranja) en een raketijsje inbegrepen. We vragen u
om in ieder geval 2 tussendoortjes mee te geven.
Extra geld is voor groep 3 t/m 8 ook overbodig.
Juffrouw Klaartje is op school aanwezig en zal indien nodig telefonisch bereikbaar
zijn op het telefoonnummer van school.
Op de website zal aangegeven worden of de bus vertraging heeft opgelopen en
wanneer we op school verwachten te arriveren.
Ook zal dit vermeld worden op Klasbord.
We maken er een fijne dag van!
De schoolreiscommissie

Renovatie fase 2 vervangen vloeren
Het was hard werken om alles op tijd af te hebben, maar het is gelukt. Het
geheel ziet er netjes en verzorgd uit. Vooral de akoestiek in de lokalen is prettig.
Bijv. het verschuiven van stoelen hoor je niet meer…wat een rust.
De volgende renovatie vindt plaats in de zomervakantie: De toiletblokken groep
3/4, 5/6 en 7/8 worden dan vervangen.
Avondvierdaagse

Uw kind heeft een brief meegekregen over de Avondvierdaagse (dinsdag 21 mei
t/m vrijdag 24 mei ). Meedoen? Het strookje invullen en aan de groepsleerkracht
geven.
Donderdag 16 mei is de laatste dag dat kinderen kunnen inschrijven!
U kunt m.b.t. de avondvierdaagse contact opnemen met Marieke de Kievit
(moeder van Simon en Charlotte) of Jolanda van Mook (moeder van Owen, Ian
en Evan).
Nieuws vanuit de oudervereniging

Beste ouders/verzorgers,
Aan het einde van dit schooljaar gaat Rosa (oma van Sharella) de O.V helaas
verlaten.
Wat heeft zij veel voor de O.V betekend. Wij willen haar via deze weg dan ook
alvast heel erg bedanken.
Dat betekent wel dat we op zoek zijn naar een nieuw O.V lid.

Heb je altijd al graag willen helpen op school?
Ben je een beetje creatief en wil je graag meedenken?
Werk je graag in groepsverband?
Dan ben jij misschien wel helemaal geschikt om ons nieuwe lid te worden.
Wat ook belangrijk is :
- dat wij vnl. op vrijdag de school versieren.
- dat wij op maandagavond vergaderen.
- dat jongere/oudere kinderen niet mee kunnen tijdens O.V activiteiten.
Natuurlijk is het helemaal niet erg als je een keer niet kan, maar we zoeken wel
echt een actief lid.
Mocht je het interessant vinden, stuur dan een sms of app naar 06-18876975.
Motiveer even waarom wij voor jou moeten kiezen. Natuurlijk mag je het ook bij
school aan mij doorgeven.
Let op: aanmelden kan tot 21 mei 2019.
Bij meerdere aanmeldingen wordt er binnen de O.V gestemd.
Namens de oudervereniging:
Jolanda van Mook (moeder Owen/Ian/ Evan)
Inschrijven voorschool is veranderd!
We vermelden het nog maar een keer:
Het inschrijven van peuters voor de
voorschool is veranderd door Deltavoorschool.
Ouders schrijven nu in via het digitale
inschrijfformulier dat op de website staat van
KBS de Berkenhof.nl
Mocht de link niet werken, dan kunt u ook
inschrijven via de website van Deltaonderwijs. Voor ouders die hier graag hulp bij
willen hebben, heeft de directie een aangepast
papieren inschrijfformulier waarin u zelf de
gevraagde gegevens invult. De directie zet het
voor u in het digitale systeem. Deltavoorschool verzorgt de plaatsing. Inmiddels
hebben twee ouders hun peuter digitaal
aangemeld. De directie ontvangt vanuit Deltavoorschool de bevestiging van inschrijving

CITO toetsen na meivakantie
De komende weken starten voor de groepen 3 t/m 7 de tweede ronde
CITO toetsen van het leerlingvolgsysteem.

Bezoek visitatiecommissie
Op dinsdag 21 mei a.s. komt de visitatiecommissie
van Delta-onderwijs onze school bezoeken.
De visitaties zijn gericht op het primair proces, dat
wil zeggen het handelen van de leerkracht. Delta
wil iedere twee jaar de kwaliteit van het primair
proces in kaart brengen door in alle groepen bij
leerkrachten te observeren. Daartoe wordt iedere
school van de Stichting Delta-onderwijs iedere
twee jaar bezocht door een visitatiecommissie. Deze
visitaties staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel
van het interne kwaliteitsbeleid van Delta-onderwijs.
Een visitatie is een onderzoek naar het functioneren en de kwaliteit van een deel
van een onderwijsorganisatie. De visitatie heeft tot doel risico’s en
verbeteringsmogelijkheden inzichtelijk te maken, te leren van elkaar en een
bijdrage te leveren aan structurele kwaliteitsverbetering.
De visitatie wordt afgerond met het toezenden van het concept visitatierapport
binnen 5 werkdagen. De school wordt daarbij uitgenodigd binnen een termijn
van 5 werkdagen een reactie te geven op het rapport wat betreft feitelijke
onjuistheden..Na toezenden van het definitieve rapport heeft de school de
gelegenheid een inhoudelijke reactie te geven binnen 5 werkdagen. Deze reactie
wordt als bijlage toegevoegd en het geheel wordt aan het bestuur aangeboden.

Schooljaar 2019-2020
Op dit moment zijn we volop bezig
met de voorbereidingen voor het
nieuwe schooljaar. Wij brengen u zo
spoedig mogelijk op de hoogte van
de groepsindeling en de personele
bezetting.

Het Berkenblad nr. 17 kunt u op dinsdag 28 mei verwachten.

