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

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

Nine van der Bijl
Jace Veth
Anouar Tachi
Djenna Dahoum
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Voorlopige opbrengst sponsorloop: € 1474,70
Wat een geslaagde dag was het vrijdag 22 april! Wat zijn we trots op alle
kinderen die zo hun best hebben gedaan om sponsors te werven!
Ook een bedankje aan alle ouders, opa's, oma's, broers, zussen, ooms, tantes en

iedereen die de moeite heeft genomen om een bijdrage te leveren aan onze
schoolreis!
We zijn blij dat er zoveel mensen aanwezig zijn geweest om de kinderen aan te
moedigen tijdens de sponsorloop.
Samen met de oudervereniging gaan we aan de slag om een fantastische
schoolreis te organiseren!
Bedankje sponsoring schoolreis
Tijdens de sponsorloop van 22 april, die heel goed en sportief is verlopen,
hebben alle kinderen een groot bedrag opgehaald voor hun schoolreis!

Daarnaast hebben we van 2 sponsors een bedrag ontvangen specifiek voor de
schoolreis 2022: €150,- van Nicole en Ben-Willem Boels, die de Berkenhof nog
steeds een warm hart toedragen. Hartelijk dank!
En... €250,- van SKO! Hartelijk dank hiervoor!

Sportdag met ijs en drinken van JUMBO

Ook de sportdag was geslaagd! De kinderen hebben verschillende sportieve
activiteiten aangeboden gekregen en zijn fysiek goed uitgedaagd.
De lunch werd aangeleverd door JUMBO (landelijke sponsor Koningsspelen),
maar de oudervereniging heeft bij JUMBO Arkendonk óók de ijsjes en ranja
gesponsord gekregen! Dank je wel ouders van de oudervereniging voor jullie
inzet!
De kinderen hebben in de sporthal luidkeels: “Dank je wel JUMBO!” geroepen. Bij
deze nogmaals dank Jumbo!

Koffie-uurtje
Woensdag 11 mei houden we het 2e koffie -uurtje 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.

Praktijk Jeugdverkeersexamen 2022
Op maandagmiddag 16 mei worden de kinderen van
groep 7 én groep 8 met hun goedgekeurde fiets
verwacht op de Markt in Oosterhout.
Vanaf 13.00 moeten zij aanwezig zijn en vanaf
13.15 start groep 7 en om 13.30 groep 8. We
wensen ze alvast heel veel succes!
Juf Suzanne en/of juf Maike geven de verdere
informatie via ouderapp en/of mail.

Avondvierdaagse 2022
De Avondvierdaagse komt er weer aan! Dit
jaar willen we graag weer gezamenlijk als
groep vanuit school lopen. Een net als
eerdere jaren willen Jolanda van Mook
(moeder Ian en Evan) en Marieke (moeder
van Charlotte) de organisatie hiervan op zich
nemen. Dank je wel!
De Avondvierdaagse is volgende week: 1718-19-20 mei.
Natuurlijk vinden we het leuk als veel kinderen zich aanmelden om mee te doen
met de Avondvierdaagse!
We lopen de 5 km gezamenlijk als school. De kosten zijn € 5,-(inclusief
medaille).
Loop je ook mee?
Gisteren heeft iedereen een Avondvierdaagse brief meegekregen.
Inleveren van het inschrijfstrookje en het bijbehorende geld kan uiterlijk
tot vrijdag 13 mei 15.30 uur.

Schooljaar 2022-2023
Op dit moment zijn we al volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar. We houden u op de hoogte en informeren u als het plaatje schooljaar
2022-2023 rond is.
Nieuw meubilair en nieuwe digiborden
Voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 wordt het meubilair van de groepen
3-4, 5-6 en 7-8 vervangen. Datzelfde geldt voor de digiborden.

Breng en haal momenten
Tijdens de breng en - haalmomenten van de kinderen op de Buiten Schoolse
Opvang (BSO) kan het erg druk zijn op en rond de ingang van het speelplein en
op de parkeeraangelegenheden. Door de drukte ontstaan er soms onnodig
gevaarlijke situaties.
Als u uw kind( eren) komt brengen of ophalen kunt u parkeren in de
parkeervakken, zowel aan de achterzijde als de voorzijde van de school.
Parkeren op de stoep bij de poort is verboden. De plattegrond hieronder geeft
aan op welke plaats(en) parkeren wel mogelijk is.
Wij vragen u alert te zijn op spelende kinderen in de woonwijk!

Informatie vanuit OCS de Smulnarren
Beste Snotnarren en Snotnarrinnekes,
Zijn jullie al klaar voor Carnaval meej Pinksteren?
Dit jaar vieren we niet één keer, maar twee keer carnaval. In februari hebben we
al een heel groot feest gevierd en hebben jullie de klaslokalen al heel vrolijk
versierd. De Kinderkopkesoptocht en grote optocht zijn toen niet doorgegaan en
daarom vieren we nu Carnaval meej Pinksteren.
Heb jij ook zo’n zin om je weer te verkleden en saome met je vrienden te dansen
en springen? Zijne Ontzettend Hoogheid Prins Mienus 14 van Kaaiendonk zou het
heel erg leuk vinden als jij met jouw vriendje of vriendinnetje, buurjongen of
buurmeisje, of misschien zelfs met de hele klas mee zou lopen tijdens de
Kinderkopkesoptocht op maandag 6 juni om 14:30 uur. Gooi een slinger op je
fiets of skelter, bouw een klein wagentje of bedenk een leuke act of dansje, je kunt
met alles wat je wilt meedoen! Inschrijven voor de Kinderkopkesoptocht kan via
de website van OCS de Smulnarren: www.smulnarren.nl.
En wist je dat je ook mee kunt doen met de Grote Kaaiendonkse Kleurplaten
wedstrijd? Vanaf zaterdag 14 mei kun je een kleurplaat ophalen bij onder andere
de Oosterhoutse Feestwinkel (Arendshof 100). Kleur de tekening zo vrolijk
mogelijk in en lever hem in bij de Oosterhoutse Feestwinkel (Arendshof 100) voor
donderdag 2 juni 2022. Ennuh, kleur zoals je wilt, want diegene die het beste
buiten de lijntjes kan kleuren kan rekenen op een leuke prijs!
De kleurplaat kan ook worden opgehaald tijdens de Open Dag van de Mienushal
op zondag 15 mei van 13:00 tot 17:00 uur. In de Mienushal worden heel veel
grote wagens gebouwd die mee zullen rijden tijdens de Grote Optocht op zondag
5 juni. Vind je het leuk om te zien hoe die wagens gebouwd worden? Kom dan
samen met jouw papa(‘s) en/ of mama(‘s) een kijkje nemen tijdens de open dag.
In dit bijzondere jaar is er helaas geen aparte open dag voor de scholen.
We hopen je graag te zien tijdens Carnaval meej Pinksteren van 4 tot en met 6
juni!
Meej leutige groet,
OCS de Smulnarren

Het Berkenblad nr. 18 kunt u op dinsdag 24 mei verwachten.

