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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het tiende en Berkenblad van het nieuwe jaar 2021.
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 en het
team van de Berkenhof:

Finn Nooten
Jaylinn van Kempen
Milan van ‘t Goor
Ralph Geerts
Lena Bening
Evan Kramer
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januari

groep 6
groep 2
groep 2
voorschool/groep 1
groep 4
groep 3

Basisscholen blijven voorlopig gesloten tot 8 februari.
Een forse tegenvaller voor iedereen, maar we zullen het ermee moeten doen. We
hebben hier helaas geen invloed op.
Hierbij willen wij u als team een groot compliment geven! Het begeleiden van uw
kind(eren) met het thuisonderwijs valt zeker niet mee! De samenwerking
leerkrachten-ouders verloopt soepel. Samen proberen we het er het beste van te
maken in deze crisistijd. We houden vol!
Vanuit het bestuur van Delta-onderwijs komt zeer waarschijnlijk op korte termijn
een brief voor alle ouders. In deze brief zal de noodopvang ook een onderdeel
zijn. We houden u op de hoogte.
Aandacht voor de regels
Helaas merken we dat sommige regels m.b.t. corona verslappen. Het duurt nóg
langer als we ons er niet aan houden!

Houd 1,5 m afstand van elkaar.
Bij de hoofdingang zetten ouders hun kind(eren) op de stoep af en gaan
kinderen zelfstandig naar binnen. Ouders blijven dus buiten de blauwe
poort en gaan de school niet in.
Thuisonderwijs en noodopvang
De leerkrachten blijven onderwijs op afstand geven(thuisonderwijs).
Kinderen die fysiek op school zijn i.v.m. de noodopvang volgen vanaf groep 3
t/m 8 de instructies van de lessen in de ochtend live in hun eigen klaslokaal.
De noodopvang is tweeledig: Sociale opvang én van kinderen met ouders die een
cruciaal beroep hebben.
Kinderen uit groep 1 en 2 volgen géén lessen in de klas.
Voor de noodopvang hebben we een weekrooster gemaakt, waarbij de
leerkrachten elkaar afwisselen. Hierbij krijgen ze ondersteuning van onze
onderwijsassistenten, ib'er en voorschoolleidsters.

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 en online
instructies te geven. Dit alles vergt veel van de leerkrachten.
De instructie wordt op vastgestelde tijden in de ochtend gegeven.
De middag is voor het zelfstandig verwerken van de opdrachten.
In de middag tot uiterlijk 15.30u kunnen kinderen en/of ouders vragen stellen
aan de leerkracht.
Verder zorgen we ervoor dat we contact houden met de kinderen d.m.v. een
telefoontje en/of de chat via Snappet.
We houden u uiteraard zo goed mogelijk op de hoogte via e-mail, website en
klasbord.

Als u op contractuele basis al gebruik maakt van de voorschoolse- en naschoolse
opvang graag zelf contact opnemen met SKO. Zij zijn op de locatie Berkenhof
aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
Bewegingsonderwijs voor de noodopvangkinderen
groep 3 t/m 8
Vanaf maandag 18 januari biedt MOOVE vanuit de
gemeente nog gymlessen aan voor kinderen vanaf
groep 3 t/m 8 die hele dagen in de noodopvang
zitten.
Op maandag en vrijdagmiddag vanaf 13.00-13.45
mogen deze kinderen uit groep 3 t/m 8 deze gymlessen
volgen.
Uiteraard gaan de kinderen onder begeleiding naar de
sporthal en daarna weer terug naar school. Denkt u aan
sportkleding en gymschoenen

Het 11e Berkenblad kunt u op dinsdag 2 februari verwachten.

