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

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

Emma Pool
Lotte Pool

5 juli
5 juli

groep 4
groep 4

Opnieuw aandacht voor basisregels corona
Er zijn geen coronamaatregelen meer, maar er
zijn op dit moment wel adviezen om de
verspreiding van het coronavirus dat opnieuw is
opgelaaid te beperken:
-handen wassen
-hoest en nies in je elleboog,
-blijf thuis bij klachten en doe een test
-zorg voor voldoende frisse lucht
Graag aandacht hiervoor.
Koffie-uurtje 15 juni
Ook het koffie-uurtje van 15 juni was succesvol!
Elf ouders van kinderen uit verschillende groepen kwamen
langs. Er was weer genoeg gespreksstof en het laatste kwartier
in de groep is voor de kinderen én de ouders natuurlijk leuk!
Het volgende koffie-uurtje staat gepland in de eerste week van
het nieuwe schooljaar op woensdag 7 september van 11.3012.30u.
Niet ingeloot voor schoolfruit 2022-2023
Informatie vanuit Schoolfruit:
Vanwege een verhoging van de inkoopprijzen van energie en verhoging van de
arbeidskosten in 2021 en 2022, bleek dat de bijdrage die de leveranciers ontvingen
voor EU-Schoolfruit niet voldoende was om alle scholen groenten en fruit van
voldoende kwaliteit en met voldoende variatie te leveren. Daarom is de vergoeding
voor de leveranciers voor komend jaar verhoogd. Dit heeft als gevolg dat er dit jaar
minder scholen kunnen deelnemen aan het EU-Schoolfruit en -groenteprogramma en
er een loting heeft moeten plaatsvinden.
Helaas is De Berkenhof niet ingeloot voor het EU-Schoolfruit en -groenteprogramma
2022-2023. Omdat onze school dit schooljaar niet mee kan doen mogen wij
volgend schooljaar (2023-2024) gegarandeerd meedoen.

Reminder schoolreis
Groep 1-2:
Woensdag 29 juni gaan wij op schoolreis naar Pukkemuk.
Programma:
09.10 uur inloop
09.20 uur uiterlijk aanwezig
09.30 uur vertrek naar Pukkemuk
14.30 uur vertrek naar school
15.00 uur verwachte aankomst op school

De kinderen kunnen indien het voor u problemen oplevert vanaf 08.30u in de
klas terecht. Wij willen u vragen om dit van tevoren door te geven als u hier
gebruik van wilt maken.
Het eten en drinken is geheel inclusief. De kinderen nemen dus niets mee.
Ook geld is overbodig.
De kinderen kunnen gebruik maken van de watersplash. Het is handig als de
kinderen hun badkleding al aan hebben onder hun kleding.
De kinderen nemen zelf mee in hun rugzak:
-

Extra verschoning
Zonnebrand
Badkleding
Ondergoed
Handdoek
Waterschoenen

De rest van het team zal op school aanwezig zijn en indien nodig telefonisch
bereikbaar zijn op het telefoonnummer van school 0162-431375.
Bij urgente zaken kunt u rechtstreeks contact opnemen met Pukkemuk 0135159930.
Mocht u naar aanleiding van de schoolreis vragen hebben, dan kunt u zich
richten tot juf Oumaima of juf Wendy.

Groep 3 t/m 8: Vrijdag 1 juli gaan wij op schoolreis naar de Beekse Bergen.

De kinderen worden om 08:30 uur op
school verwacht. In de klas krijgen de
kinderen een Berkenhof shirt en -rugzak.
Vanuit school vertrekken wij met de bus en auto om 09.00 uur richting de
Beekse Bergen. U bent van harte welkom om ons uit te komen zwaaien!
We vertrekken rond 16:00 uur vanuit Hilvarenbeek. We verwachten rond
16:30/16:45 uur weer terug te zijn op school. Op de ouderapp zal worden
aangegeven of de bus vertraging heeft opgelopen en wanneer we op school
verwachten te arriveren. We gaan eerst nog terug de klas in om het shirt en de
rugzak in te leveren. Ook krijgen ze in de klas als afsluiting nog iets lekkers
aangeboden.

Programma:
08.30 uur inloop
09.00 uur vertrek naar Beekse Bergen
16.00 uur vertrek naar school
16.30/16.45 uur verwachte aankomst op school
De kinderen nemen zelf mee in hun rugzak:
- Een plastic tas (deze kan in de Berkenhofrugzak gedaan worden die de
leerlingen op school uitgereikt krijgen)
- Lunch
- Drinken
- Fruit
- Iets lekkers
- Zonnebrand/regenkleding
Juf Oumaima zal op school aanwezig zijn en indien nodig telefonisch bereikbaar
zijn op het telefoonnummer van school 0162-431375.
Mocht u naar aanleiding van de schoolreis vragen hebben, dan kunt u zich
richten tot de groepsleerkracht.

Invulling vacature
We zijn heel blij dat de vacature van 1 fte (fulltime) is
ingevuld. Zeker in deze tijd met een groot tekort aan
leerkrachten. Vanaf schooljaar 2022-2023 komt
Jan-Willem Witte het team van de Berkenhof versterken.
Hieronder stelt hij zich voor:
“Ooit, lang geleden ben ik pedagogiek gaan studeren in
Amsterdam. Na de nodige jaren op de universiteit ben ik
in het bedrijfsleven gaan werken. Met heel veel plezier. Ik heb mijn eigen
bedrijven gehad en heb veel landen mogen bezoeken voor mijn werk. Totdat....
ik enkele jaren geleden toevallig als vrijwilliger in Zuid-Afrika met jongeren
kwam te werken, die het verkeerde pad dreigden op te gaan. Dit werk vond ik
fantastisch. Hierna besloot ik de laatste 10 jaar van mijn werkzame leven een
bijdrage te leveren aan het onderwijs hier en in Zuid-Afrika. Ik ben de PABO
gaan doen en heb de afgelopen jaren op veel scholen in Rotterdam-Zuid
lesgegeven. Het dagelijkse reizen werd wel heel veel en duur en ik was op zoek
naar een andere school. Ik zat al vrij snel met teamleden van De Berkenhof aan
tafel en het voelde professioneel en bevlogen: Precies wat ik zocht.
Met mijn partner Fritz woon ik in Heusden. Een van mijn hobbies is bijen houden.
Ik houd van koken en lekker eten. Inmiddels heb ik begrepen dat Oosterhout
dan geen slechte plek is. Ik doe mijn werk full time, met hart en ziel en met
verstand.

Wat is volgens mij goed onderwijs? Je hebt een oog, een oor en een hart voor de
kinderen en hun ouders/verzorgers. Je legt de lat hoog en gebruikt de laatste
inzichten om het beste onderwijs mogelijk te geven. Je doet het altijd samen. Ik
hoop snel met iedereen kennis te maken.”

Schooljaar 2022-2023
Met instemming van de PMR geven wij hieronder de
informatie over de groepsverdeling en de personele
bezetting:

Groep 1/2:
Wendy de Leuw (maandag-dinsdag-woensdag)
Oumaima Hajjami (donderdag-vrijdag)
Groep 3/4:
Annick Buijks (maandag-dinsdag-woensdag)
Nelly van Ginneken (donderdag-vrijdag)
Groep 5/6:
Suzanne van Miert (maandag-dinsdag-woensdag)
Maike Storm van Leeuwen (donderdag-vrijdag)
Groep 7/8:
Jan-Willem Witte (maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag)
Interne Begeleider:
Klaartje Emmen (dinsdag, woensdag, donderdag)
Ondersteuning
Leon Ligtvoet (maandag, dinsdag/woensdag nog af te stemmen, donderdag en
vrijdag)
Maike Storm van Leeuwen (maandag, woensdag)
Oumaima Hajjiami (maandag, woensdag)
Voorschool:
Ilmihan Cetin (maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend,
vrijdagochtend)
Tine Schellen zal verbonden blijven als vrijwilliger aan de Berkenhof en
ondersteuning bieden in groep 1-2

De kinderen gaan maandag 4 juli om 14.30 naar hun nieuwe leerkracht om
kennis te maken.
Oudergesprekken
In de week van 4 juli vinden de oudergesprekken groep 1 t/m 7 plaats. U
ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht.
Studiemiddag
Donderdagmiddag 7 juli heeft het team een studiemiddag. De kinderen van
groep 3 t/m 8 zijn dan vrij.

Zomerse aankleding gezocht!
Voor de musical van groep 7/8 (die dit jaar
een zomers tintje heeft) en onze
rapportophaalavond zijn wij op zoek naar
allerlei zomerse aankleding.
Heeft u thuis nog opblaasbanden, -krokodillen,
-zwembandjes, -palmbomen, flamingo's,
Hawaii slingers etc. liggen? Dan zouden wij
heel blij zijn als wij deze de laatste week van u
zouden mogen lenen.
Na de rapportophaalavond krijgt u het
natuurlijk weer terug.
Zou u eens in uw schuur of berging willen kijken of u ons zou kunnen helpen?
Alvast bedankt!!

Rapport ophaalmoment
Ieder schooljaar sluiten we af met een momentje op de woensdagavond in de
laatste week van het schooljaar. Dit zal plaatsvinden op woensdag 20 juli. U
krijgt een week van tevoren te horen hoe laat u samen met uw kind het rapport
mag ophalen (tussen 18u-20u). Dit zal in tijdsblokjes gaan.
Hierbij geven juf Klaartje en meneer Leon bij de ingang (blauwe poort) aan waar
u moet zijn.
Tot dan!

Het Berkenblad nr. 21 kunt u op dinsdag 12 juli verwachten.

