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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het veertiende Berkenblad van het schooljaar 2019-2020.
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl
De groepsleerkracht stuurt de nieuwsbrief via de mail naar u door. Mocht u toch
liever een papieren versie wensen, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van
uw kind. Op de informatiekalender ziet u wanneer er een Berkenblad uitkomt.

De volgende jarigen worden van harte gefeliciteerd door alle kinderen, juffen en
meneren van de Berkenhof:
Eymen Saglambilek
Natalin Alkhalaf
Keano Leemans
Tarik Naofal
Baran Dogan

25 maart
30 maart
1 april
1 april
5 april

groep 6
groep 7
groep 1
voorschool
groep 6

Omdat het nu niet mogelijk is om bovenstaande kinderen live te feliciteren, doen
we dit op een andere manier….verrassing.

acht te houden.

Wat een onwezenlijke
situatie, dat alle kinderen
(behalve de kinderen die we
opvangen) thuis zijn en niet
op school! Het voelt voor het
team zo vreemd aan.
Hoe gaat het hier nu?
We hebben het advies
gekregen vanuit Deltaonderwijs om met max.3
leerkrachten op school te zijn
en hierbij de afstand goed in

We hebben een weekrooster gemaakt. We wisselen elkaar af. De leerkrachten
die thuiswerken hebben opdrachten genoeg die ze thuis kunnen uitwerken en
zijn hier overdag als ze op school zijn druk bezig om het lessenpakket samen te
stellen voor het thuiswerken van de kinderen.
Verder zorgen we ervoor dat we contact houden met de kinderen d.m.v. een
telefoontje en/of de chat via Snappet.
Vorige week werden leerkrachten soms overladen met telefoontjes en e-mails,
zodat leerkrachten om 22.00u ’s avonds nog mailtjes aan het beantwoorden
waren! Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, al hebben we er begrip voor
omdat het ook voor u een uitzonderlijke situatie is.
Voor de komende week hebben de leerkrachten tijden in acht genomen waarop u
via de mail uw vragen kunt stellen.
We wachten af wat er na 6 april gebeurt. We houden u uiteraard zo goed
mogelijk op de hoogte via e-mail, website en klasbord.
Thuiswerkopdracht voor deze week
Beste kinderen en ouder(s)/verzorger(s),
In Nederland zijn er veel ouderen
die in een zorginstelling wonen.
Normaal gesproken krijgen deze
ouderen visite van hun kinderen
of kleinkinderen, familie etc...
Misschien heb jij zelf ook een
(overgroot) opa of (overgroot)
oma die gebruik maakt van een
zorginstelling.....
Op dit moment zijn de
zorginstellingen gesloten voor
bezoek.
Dit is natuurlijk heel verdrietig ook al is dit natuurlijk wel voor hun eigen bestwil.
Als school willen wij een aantal van deze ouderen opvrolijken.

Jullie krijgen daarom voor deze week als thuiswerkopdracht:
Maak een tekening, kaart of brief voor iemand in een zorginstelling om hem of
haar op te vrolijken.
Op woensdag 25 of donderdag 26 maart tussen 12.15u en 13.00u kunnen
de tekeningen van groep 1-2 bij de kleuteringang ingeleverd worden.
We begrijpen dat het erg fijn is om elkaar weer te zien, maar vragen u om 1 ½
m. afstand te houden van elkaar.
Voor gesprekken vragen wij u nadrukkelijk om te mailen of te bellen. Als u of uw
kind verkouden is, verzoeken wij u om thuis te blijven. Wil je liever iets mailen?
Dat mag natuurlijk ook, dan printen wij het voor je uit (mailen graag voor
woensdag)
De kinderen van groep 3 t/m 8 mogen de tekeningen, brieven etc. in het kratje
stoppen die vlakbij de grote boom staat bij de hoofdingang.
De week erop zorgen wij dat al jullie mooie tekeningen gebracht worden naar:
Woonzorgcentrum Slotjesveste in Oosterhout.
Ben je enthousiast?? Meer tekeningen maken mag natuurlijk ook! Succes!
Aanbod MOOVE
Nu de scholen en sportclubs gesloten
zijn proberen we de kinderen toch in
beweging te houden.
Hiervoor hebben de collega’s van
MOOVE wat Challanges opgenomen
waarin we de kinderen uitdagen om
met ons mee te bewegen.
Deze Challanges staan op onze facebook en Instagram pagina:
Facebook: mooveoosterhout
Instagram: moove_oosterhout
Vorige week heeft MOOVE al wat filmpjes geplaatst en hier hebben zij veel
positieve reacties op gehad.

Alle bijeenkomsten tot 1 juni mogen helaas niet doorgaan
Vanmorgen hebben we vanuit het bestuur van Delta-onderwijs te horen
gekregen dat alle bijeenkomsten zoals sportdag, schoolkamp en schoolreisjes die
gepland staan tot 1 juni a.s. NIET mogen doorgaan.
Voor de Berkenhof betekent dit dat zowel de sportdag (17 april) als het
schoolkamp voor groep 7/8 (18 mei t/m 20 mei) geannuleerd moeten
worden. Erg verdrietig voor met name de kinderen van groep 7/8.
We wachten af hoe het verder gaat na 6 april. Het bestuur van Delta-onderwijs
heeft laten weten dat de sectorraden bij minister Slob aandringen om te weten
wat we na 6 april moeten. Om hier pas op 5 april meer van te horen is erg laat.

Het theoretisch en praktisch verkeersexamen groep 7 2020
Wij moeten u melden dat het Jeugdverkeersexamen 2020 vanwege het
Coronavirus helaas niet door kan gaan. Zowel het theoretische als het praktische
examen worden hierbij afgelast. Het bestuur van VVN Oosterhout zal zich later
beraden over hoe we hiermee verder mee omgaan. Wellicht wordt in 2021 het
verkeersexamen georganiseerd voor de groepen 7 en 8 maar daarover is later
meer duidelijkheid.
Het bestuur van VVN Oosterhout wenst u allen veel sterkte toe in deze bizarre
periode.
Blijf gezond!
Eindtoets groep 8 gaat niet door
Er komt geen centrale eindtoets voor kinderen in groep 8 van het basisonderwijs.
Dat heeft minister Slob van onderwijs vorige week woensdag besloten.
Leerlingen in groep 8 hebben de afgelopen weken al een schooladvies gekregen.
Dat is altijd al leidend geweest bij de keuze van en middelbare schoolopleiding.

Update gezondheid juf Tine
Juf Tine mocht in het weekend een paar dagen
naar huis. Dat is natuurlijk heel fijn voor haar. Ze
gaat naar omstandigheden heel goed vooruit. Ze
geniet ervan om thuis te zijn.
Omdat een revalidant in de directe omgeving van
juf Tine positief is getest op Corona, zal ze echter
na afgelopen weekend niet terug kunnen naar
Revant, maar thuis blijven, zoveel mogelijk in
afzondering. In deze week zal blijken of zij ook is
besmet. Wat de nieuwe situatie gaat betekenen
voor haar revalidatie programma is nog
onduidelijk. Laten we met zijn allen hopen dat het
juf Tine goed mag gaan! Ze heeft gisteren voor het
eerst een bericht geplaatst in de Berkenhof app
van het team. Daar was iedereen heel blij mee!
We houden u op de hoogte! Juf Tine is heel blij
met alle kaartjes en berichtjes die ze ontvangt.
Dank u wel daarvoor!

Het 15e Berkenblad kunt u dinsdag 7 april verwachten.

