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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het zeventiende 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:
Isare Heijne
Mohammad Saeed
Elle van der Bijl
Marita Kaku
Walid Ahmad Ismael

30 mei
31 mei
4 juni
9 juni
16 juni

groep
groep
groep
groep
groep

6
5
1/2
6
7

Juffen- en menerendag
Vandaag hebben de kinderen en wijzelf genoten van de activiteiten die we op “de
verjaardag van alle juffen en meneren” hebben georganiseerd! Natuurlijk hebben
alle kinderen in de aula gezongen voor onze verjaardag. Daarna hebben we
verstoppertje gespeeld in de school. Creatieve verstopplekken hoor!
Een circuit, klassen doorbroken, altijd leuk! De wasstraat ervaren!
Dank je wel ouders en kinderen voor alle attenties! Het was een gezellige
verjaardag!

Nogmaals alle info over de 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
Sponsoring Schoonheidssalon Esthic Joy
We zijn verrast door de sponsoring van Jolanda van
Mook, eigenares van schoonheidssalon Esthic Joy: Alle
kinderen mogen een rugzakje meenemen als ze op
schoolreis gaan! Heel fijn, want in een speelpark waar
het vaak erg druk is, vallen deze rugzakjes goed op!
Als de kinderen donderdag 6 juni op school komen,
doen ze hun spulletjes hierin. Na afloop van de
schoolreis, leveren ze het rugzakje weer in. Deze
blijven op school aanwezig, zodat we ze weer kunnen
hergebruiken bij bepaalde andere schoolactiviteiten.
Jolanda, hartelijk bedankt voor deze sponsoring! We
zijn er heel blij mee!

Avondvierdaagse 2019
Allereerst willen wij de oudervereniging van harte bedanken voor de organisatie
van de Avondvierdaagse 2019!
De Avondvierdaagse 2020 vindt plaats vanaf dinsdag 26 mei t/m vrijdag 29 mei.
Het was weer super gezellig tijdens de
avondvierdaagse.
Mooi weer, 29 kinderen en heel wat ouders als
begeleiding maakten het tot een groot succes.

Dag 1:
Bewolkt en best nog een beetje fris, maar dat mocht de pret niet drukken.
We hadden een tussenstop bij juf Monique die drinken, snoepjes en een heerlijk
ijsje had voor de kinderen. Wat een verrassing! Bedankt juf Monique!
Dag 2:
We moesten met z’n allen even wennen aan het nieuwe startpunt. Helemaal in
zuid bij de golfbaan. Het verzamelen ging wat lastig maar daarna was het een
route door het bos met heel veel zand. Tja…het was weer eens wat anders.
Dag 3:
Gelukkig weer het oude bekende startpunt bij Twins. Juf Tine liep gezellig met
ons mee en het ging best vlotjes.
De kleintjes begonnen nu wel moe te worden. De bovenbouw had nergens last
van.
Die hebben met het op en neer rennen wel zeker 10 km gelopen.
Dag 4:
Het is zover! De medaille-dag!
Onze route werd iets ingekort maar daar hebben we niemand over horen klagen.
Het was heel druk op het Basiliekplein waardoor de medaille uitreiking wat
moeilijk te horen was. Ieder kind kreeg naast de medaille ook nog een speciale
avondvierdaagse verrassing die overhandigd werd door de moeder van Irfaan.
Deze hebben ze van juf Nelly gehad! Zij kon er zelf helaas niet bij zijn. Wat lief!
Bedankt juf Nelly.
Helaas kreeg niet ieder kind het applaus en aandacht dat ze verdiend hadden.
Wij houden het erop dat iedereen toch wel moe was.
Wij zijn in ieder geval trots op alle 29 kinderen. Wat hebben ze het goed gedaan!
Bedankt allemaal voor het meelopen en hopelijk tot volgend jaar!
Marieke en Jolanda

Meneer Wouter naar de invalpool
Onlangs heeft Delta-onderwijs een oproep gedaan aan al haar
vaste leerkrachten of zij interesse hadden om in de
invalpool te werken. Deze is op dit moment nagenoeg
leeg.
Na 10 jaar op de Berkenhof te hebben gewerkt, heeft
meneer Wouter hier gehoor aan gegeven. Dat was wel
even schrikken voor het team, maar we begrijpen
helemaal dat invalwerk goed te combineren is met zijn studie
onderwijskunde.
We nemen aan het eind van dit schooljaar afscheid van hem als collega en als
leerkracht van groep 7/8 en wensen hem alvast veel succes met de
invalwerkzaamheden! Wie weet, komt meneer Wouter hier wel een keer invallen!
Inmiddels zijn de vacatures voor groep 1/2 en groep 7/8 naar tevredenheid
ingevuld, maar we wachten nog op toestemming van de directeurenraad van
Delta-onderwijs om alles openbaar te maken i.v.m. andere Delta-scholen.
Zodra de hele formatie schooljaar 2019-2020 rond is, informeren we u. Naast de
voorschool, hebben we net als vorig schooljaar 4 groepen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

Het is nog niet voor iedereen duidelijk, maar het inschrijven van peuters
voor de voorschool is écht veranderd door Delta-voorschool.
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 Delta-onderwijs.
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. Delta-voorschool verzorgt de
plaatsing. Inmiddels hebben vier ouders hun
peuter digitaal aangemeld. De directie ontvangt
vanuit Delta-voorschool de bevestiging van
inschrijving.
Laatste ondersteuningsteam van dit
schooljaar
Op dinsdag 25 juni staat de laatste bespreking van
dit schooljaar gepland door het ondersteuningsteam.
Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben,
worden besproken. Naast de groepsleerkracht, IB-er
nemen ook een collega van SBO De Wissel en een
orthopedagoog van Delta-onderwijs zitting in dit
team. De groepsleerkracht licht u in over de
voortgang.

Informatie van de Leerplicht Regionaal Bureau West-Brabant:
Verlofaanvragen m.b.t. het Suikerfeest
Dit jaar valt het Suikerfeest van dinsdagavond 4 juni tot woensdagavond
5 juni.
Hierbij geven we aan wat de richtlijnen zijn voor het verlof in verband met het
Suikerfeest.
Het recht op vrijstelling vanwege plichten in verband met godsdienst of
levensovertuiging is vastgelegd in artikel 11 onder e van de leerplichtwet 1969.
Richtlijnen hiervoor zijn uitgewerkt in de “Handleiding Strafrechterlijke Aanpak
Schoolverzuim van het Openbaar Ministerie”.
Hierin is vermeld dat het Suikerfeest bestaat uit één dag. Een leerling
mag een schooldag afwezig zijn vanwege de viering van het
Suikerfeest. Dit geldt alleen voor de dag van de viering zelf: Woensdag 5
juni.
In het algemeen geldt dat er voor religieuze feestdagen geen verlof hoeft te
worden aangevraagd. Een mededeling (vooraf!) dat een leerling niet op school
aanwezig zal zijn, is voldoende (artikel 13 Leerplichtwet 1969).
Ouders kunnen er zelf voor kiezen om het Suikerfeest in het buitenland te
vieren, maar dit is niet noodzakelijk voor de geloofsbeleving. Daarom kan geen
toestemming worden gegeven voor meerdere dagen verlof om het Suikerfeest
met familie in het buitenland te vieren.
Studiemiddag en werkweek team
Zoals op de informatiekalender staat vermeld, hebben de
kinderen van voorschool en groep 1 t/m 8 vrij op donderdag 30
mei en vrijdag 31 mei (Hemelvaartsweekend). Ook op vrijdag
7 juni (studiedag team). Deze is gepland na de schoolreis.
In de week van 10 t/m 14 juni heeft het team een werkweek,
waarin tijd voor o.a. de planning van het komend schooljaar, het
ondersteuningsteam, administratieve taken etc. Deze week is
gekoppeld aan Pinksteren.
De peuters komen in deze week gewoon op maandag- en
dinsdagmiddag, woensdag en donderdagochtend naar de voorschool.

Op 5 juni nodigt JONG kinderen van de basisschool uit om samen met hun
ouders, verzorgers, opa’s en oma’s naar het Slotpark te komen.
Vanaf 14.30 uur kan er met divers buitenspeelgoed gespeeld worden. Ook wordt
de winnaar van de verkiezing uitgedeeld, de bellenblaas.
Laat even via jong@oosterhout.nl weten of je komt en met hoeveel kinderen.
Sandra den Ridder
Samenleving & Stadsbeheer
Projectleider JONG & Cultuur

Het Berkenblad nr. 18 kunt u op dinsdag 18 juni verwachten.

