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Beste 
ouders/verzorgers, 

Voor u ligt het laatste Berkenblad van het schooljaar 2021-2022! 
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl  

 

  
 
De volgende jarigen wordt van harte gefeliciteerd door alle kinderen en 

het team van de Berkenhof: 
  

 
 

Jenna Leonard  21 juli   groep 4 
Lorenzo Vermeulen 26 juli   groep 1 
Caitin Willart  2 augustus   groep 6 
Frankie van Riel  8 augustus    groep 8 
Liyam Dahoum  18 augustus  groep 4 
Allistair Eggers  30 augustus  groep 2 
 
 

 

Hieperdepiep hoera! 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


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 op de Berkenhof 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. Zeker nu vooral in groep 3-4 leerlingen positief testen 
op corona. 
 

Genoten van de schoolreis! 

De schoolreis van een groot succes!  

De kleuters hebben genoten bij Pukkemuk. Ze hebben fijn binnen en buiten 

gespeeld, geknuffeld met de dieren en in de klompjesbaan gezeten. Omdat het 

zo warm was, hebben zij ook gebruik kunnen maken van de watersplash. Dit 

vonden ze geweldig!  

Ook de kinderen van groep 3 t/m 8 hebben zich goed vermaakt bij de Beekse 

Bergen. In het begin vonden sommige kinderen het best spannend om in zo'n 

grote bus te zitten, maar toen we reden was de spanning er al meteen af! De 

heen- en terugreis ging goed. Ook in het park hebben de kinderen zich 

voorbeeldig gedragen. Ze hebben veel dieren bekeken, gespeeld in de 

speeltuinen, roofvogelshows bijgewoond en gezellig geluncht. 

 

 



 

 

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!! 

Zomers warm: flesje water 

mee! 

De weersvooruitzichten geven 

ook volgende week warm 

weer op. Geef uw kind een 

flesje water mee, dan drinken 

ze overdag op school zeker 

genoeg. 

Planning laatste 

schoolweek groep 7/8 

Maandag 18 juli 
Reguliere schooltijden 

We treden deze dag op voor alle kleuters. 

Dinsdag 19 juli  
Ochtend: 
Reguliere schooltijden. 

We treden deze ochtend op voor de kinderen van groep 3 t/m 6, OV-ouders en 

MR-leden.  

Middag: 

De kinderen van groep 7 en 8 zijn vrij. Dit omdat ze in de avond op school moeten 

zijn. 



Avond: 

Om 18.15/15.30uur zijn de kinderen aanwezig. 
(aankleden, schminken, voorbereiden) 

18.45uur deuren open, ouders nemen plaats. 

19.00uur opening en start musical. 

Rond 20.15/20.30 uur klaar. 

Kinderen en ouders van groep 7 gaan naar huis. 

Afscheidsavond voor kinderen en ouders van groep 8 tot ongeveer 22.00uur. 

Woensdag 20 juli 

Ochtend: 

Kinderen van groep 7 reguliere tijd aanwezig.  

Kinderen van groep 8 10.30 uur aanwezig. 

Opruimen, nabespreken, klaarmaken voor uitzwaaimoment. 

11.20 uur alle groepen naar buiten. 

11.30 uur start uitzwaaien op het schoolplein. 

Ouders, opa's en oma's van groep 8 mogen hierbij aanwezig zijn. 

Avond: 

Rapportophaalavond  

Alle kinderen van zowel groep 7 als groep 8 worden hier verwacht. 

Donderdag  
21 en vrijdag 22 juli  

Groep 8 is vrij. 

Reguliere schooldagen volgens kalender voor groep 7.  

 

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 deze week 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! 

 

 

 

 

Vrijdag 22 juli 

Laatste schoolochtend 

Vrijdag 22 juli is het zover: de laatste 

schooldag! Deze ochtend willen we feestelijk 

afsluiten met een speciale Berkenhof-vakantie-

show! Alle ouders en verzorgers zijn vanaf 

11:00 uur van harte welkom om de show bij te 

wonen en samen met ons het schooljaar uit te 

blazen! 

Aan het eind van de ochtend krijgen alle kinderen hun luizenzak mee naar huis. 

Deze mogen na de vakantie gewassen mee terug naar school. 

 

Schooldocumenten op de website  
De volgende documenten worden aan het begin van het nieuwe schooljaar op de 
website geplaatst:  
De informatiekalender 2022-2023, de nieuwe Vensters schoolgids 2022-2023 en 
het ondersteuningsplan 2022-2023 (zorgparagraaf).  
 

Luizenzakken  
Alle kinderen krijgen de luizenzak de laatste dag voor de zomervakantie mee 
naar huis, zodat deze gewassen kan worden. De eerste schooldag neemt uw kind 

de schone luizenzak weer mee naar school.  
Mocht de luizenzak kapot zijn, dan kunt u bij de groepsleerkracht een nieuwe 

aanschaffen voor € 3,-  
Op de informatiekalender staat aangegeven in welke weken de kriebelmoeders 

komen “kriebelen”!  
Nieuwe leerlingen krijgen een luizenzak van school. 

 

Vakantielezen 
Ga mee op reis! 
Reis mee! Op www.vakantie-lezen.nl  reizen gezinnen langs 6 landen. Van de 

Griezelkust naar Sportmanië en van het Dierenrijk naar Lachland. In ieder land 
doen ze spellen en proberen ze een schat te vinden. Paul van Loon, Manon 

Sikkel, Harmen van Straaten, Milouska Meulens, Annemarie Bon en Tosca 
Menten schreven speciaal voor Vakantielezen een verhaal. In welk land start 

http://www.vakantie-lezen.nl/


jullie reis? Verzamel alle schatten en maak kans op een 

tablet. Meld je gratis aan op www.vakantie-lezen.nl . 

Opdrachten 

Na het aanmelden komen de gezinnen op hun 

teampagina. Hier zien ze de landen en een willekeurige 

opdracht die ze nog niet gedaan hebben. De opdracht zal 

veranderen als je de pagina ververst. De opdrachten zijn 

op E3 niveau  

Tijd om op schattenjacht te gaan!  

De teams reizen langs de 6 landen van Vakantielezen. In ieder land vinden ze 

drie verhalen en spellen. De opdrachten zijn geschreven op het leesniveau van 

de kinderen, zodat zij met hun gezin, maar ook zelfstandig aan de slag kunnen. 

Daarnaast is er bij elke opdracht een uitlegvideo. De opdrachten zijn gericht op 

lezen en taalontwikkeling. Ieder land bevat een verhaal. De andere opdrachten 

zijn spellen, waarbij (lees-)plezier voorop staat 

Veelgestelde vragen Vakantielezen:  

Wat is de periode van Vakantielezen? 

Vakantielezen vindt plaats in de zomer, maar door de verschillende 

schoolvakanties zal www.vakantie-lezen  open staan van woensdag 15 juni tot 

en met zondag 4 september.  

Zijn er weekopdrachten? 

Nee, er is voor gekozen om alle opdrachten in één keer beschikbaar te stellen. 

Gezinnen kunnen zelf bepalen wanneer ze hun opdrachten doen: verspreid over 

de hele vakantie of in een kortere tijd. Ze hoeven dus niet te wachten op nieuwe 

opdrachten.  

Moet ieder gezinslid de opdrachten doen? 

Nee, om de opdracht te behalen, moet de opdracht worden gedaan door 

minimaal 1 teamlid. Het maakt niet uit wie de opdracht doet. Wanneer een 

teamlid meedoet aan een opdracht krijgen ze een punt. Een gezin kan dus zien 

wie er mee heeft gedaan aan de opdrachten en wie de meeste punten heeft 

verdiend. 

 

 

 

Het team van de Berkenhof wenst iedereen 
een fijne vakantie!  

 

http://www.vakantie-lezen.nl/
http://www.vakantie-lezen/


We zien de kinderen graag gezond weer 

terug op maandag 5 september! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Het Berkenblad nr.1 kunt u op dinsdag 6 september verwachten. 

 


