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Beste
ouders/verzorgers,
Voor u ligt het negentiende Berkenblad van het schooljaar 2021-2022.
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl

Hieperdepiephoera!
De volgende jarige wordt van harte gefeliciteerd door alle kinderen en
het team van de Berkenhof:

Jadey van den Ouweland 27 juni

groep 6

Koffie-uurtje
Het volgende koffie-uurtje staat gepland op
woensdagochtend 15 juni in de aula van de school.
U bent van harte welkom vanaf 11.30 tot 12.30. Het
laatste kwartiertje mag u, als u dat wilt, een kijkje
nemen in de groep van uw kind.

Juf Angela neemt afscheid van de Berkenhof
Helaas gaat juf Angela aan het einde van dit schooljaar de Berkenhof verlaten.
In de 19 jaar dat juf Angela op de Berkenhof werkt, hebben we haar leren
kennen als een enthousiaste, leuke, flexibele en positief ingestelde collega, die
oog heeft voor anderen en hart voor de aan haar toevertrouwde leerlingen. Haar
betrokkenheid voor haar werk op de Berkenhof is groot!
We vinden het dan ook heel jammer dat we haar als leerkracht en teamlid kwijt
raken.
Vanaf het nieuwe schooljaar werkt ze op de Beiaard in Oosterhout.
We wensen haar een goed afscheid van haar groep 5/6, het team,
ouder(s)/verzorger(s)en heel veel geluk met haar nieuwe uitdaging op de
Beiaard! We gaan haar missen!

Van juf Angela
Met een traan en een lach,
zeg ik na bijna 19 jaar de Berkenhof gedag.
Het wordt tijd voor iets nieuws in mijn leven
en hoop dit op de Beiaard te gaan beleven.
Mijn collega’s, kinderen en ouders ga ik zeker missen hier,
want ik werkte op de Berkenhof altijd met heel veel plezier.
Ik ga nog een paar weekjes extra genieten van de collega’s, ouders en kinderen,
een extra knuffeltje hier en traantje laten daar mag de pret zeker niet hinderen.
Mijn juffenhart heeft enorm mogen groeien op de Berkenhof,
daar ben ik iedereen dankbaar voor, alleen maar heel veel lof.
Ik zeg houdoe, bedankt en tot ziens hopelijk nog een keer,
na 19 jaar afscheid nemen doet toch een beetje zeer.
En hopelijk zien we elkaar in de toekomst nog een keer weer.
Lieve groet juf Angela

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Een tijdje geleden informeerden wij u dat de heer van der Mede is gestopt als
clusterdirecteur van de Berkenhof.
De locatiedirecteur van de Kameleon zou tot de herfstvakantie ook tijdelijk
interim-directeur worden van de Berkenhof. We hebben gemerkt dat dit teveel
gevraagd is.
Daarom hebben we, na afstemming met de MR van de Berkenhof, besloten dat
Lieke Vrancken per direct en tot het einde van schooljaar 2022-2023 interimdirecteur wordt van de Berkenhof. Zij zal vier tot vijf dagen aanwezig zijn op de
school. Volgend schooljaar gaan we rustig bekijken hoe het daarna ingevuld gaat

worden. Lieke is een zeer ervaren interim-directeur. Zij stelt zich hieronder aan u
voor.
Met vriendelijke groet,
Niels Brans en Theo Lauwen, college van bestuur Delta-onderwijs
Beste ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen van De Berkenhof,
Hierbij stel ik me graag aan u voor.
Mijn naam is Lieke Vrancken en ben door het bestuur van Delta-onderwijs
aangesteld als interim-directeur van De Berkenhof. In afstemming met Nelly en
het team ligt de focus voor de komende periode op de inrichting van ons
onderwijs. Dit uiteraard met alle aandacht voor de leerlingen en in samenwerking
met ouder(s)/ verzorger(s).
Heeft u vragen of wilt u graag kennis met mij maken dan hoor ik dat graag.
Vriendelijke groet,
Lieke Vrancken

Continuering afname CITO toetsen LVS
Vanaf week 22 (31 mei) zijn we gestart met de afname van de toetsen van het
CITO LVS. Deze week gaan we hiermee verder.
Studiemiddag
Zoals u leest op onze informatiekalender hebben we op dinsdagmiddag 21 juni
een studiedag. De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn dan vrij.

Musical groep 7/8
Op dinsdagavond 19 juli is de afscheidsavond van groep 8 met voorafgaand
daaraan de musical van groep 7/8.

Rectificatie
Op de informatiekalender staat vermeld dat er op 20 juli een afscheidsbarbecue
gepland staat.
Deze wordt echter alleen gehouden in het jaar dat groep 8 op kamp gaat. Omdat
dit jaar niet het kamp maar de musical op de planning staat en de kinderen en
ouders op deze avond al afscheid nemen van elkaar, het team en de school,
komt deze nu te vervallen.
De kinderen van groep 8 krijgen binnenkort een overzicht hoe deze laatste
schoolweek er precies uit komt te zien.
Houdt u de app goed in de gaten?

We gaan op schoolreis!
Let op!! Op woensdag 29 juni groep 1/2 en vrijdag 1 juli groep 3/8
Groep 1-2:

Groep 1-2 gaat op woensdag 29 juni naar...
Pukkemuk is een recreatiepark met een binnen- en buitenspeeltuin, dierenpark,
boerensprookjesbos, klompjesbaan, watersplash en nog veel meer.
De kinderen van groep 1-2 worden op woensdag 29 juni uiterlijk om 9:20u in
de klas verwacht. De kinderen kunnen indien het problemen oplevert voor u al
vanaf 08.30u in de klas terecht.
Rond 9:30u zullen we met de auto naar Pukkemuk (in Dongen) 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 dagen voor het schoolreisje houden wij het weerbericht voor deze dag goed
in de gaten. Met warm weer, kunnen de kinderen gebruik maken van de
watersplash. Hiervoor dienen de kinderen wel badkleding, een handdoek en
eventueel waterschoenen mee te nemen.
Ook vragen de we ouders van groep 1-2 om eventueel extra verschoning mee
te geven in een rugzak.
Groep 3 t/m 8:
Groep 3 t/m 8 gaat op vrijdag 1 juli naar...

Tijdens een bezoek aan Safaripark Beekse Bergen verveel je je nooit. In het
Safaripark vind je een perfecte combinatie van avontuur en ontspanning voor
jong en oud.
De kinderen van groep 3 t/m 8 worden om 8:30u op school verwacht. De bus
en auto’s vertrekken om 9:00u. Natuurlijk zijn alle ouders welkom om de
kinderen uit te zwaaien! De bus zal om 16:00u vertrekken vanuit Hilvarenbeek.
We verwachten rond 16:30/16:45u weer terug te zijn op school.
De kinderen van groep 3 t/m 8 dienen zelf eten en drinken mee te nemen.
Namens de school krijgen de leerling in bruikleen het Berkenhof-shirt en -rugzak.
Aan het einde van de dag kunnen deze bij de groepsleerkracht ingeleverd
worden, voordat de kinderen naar huis toe gaan.
Juf Oumaima zal op school aanwezig zijn en indien nodig telefonisch bereikbaar
zijn op het telefoonnummer van school. Op de ouderapp zal worden aangegeven
of de bus vertraging heeft opgelopen en wanneer we op school verwachten te
arriveren.
We maken er een fijne dag van!
De schoolreiscommissie

Het Berkenblad nr. 20 kunt u op dinsdag 28 juni verwachten.

