Berkenblad nr.10 21 januari 2020

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het tiende Berkenblad van het schooljaar 2019-2020.
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, juffen en
meneren van de Berkenhof:
Jaylinn van Kempen
23 januari groep 1
Milan van het Goor
24 januari groep 1
Evan Kramer
28 januari groep 2
Maci Chen
4 februari
groep 5

Luizencontrole
De werkgroep kriebelen geeft aan dat alle kinderen nu zijn
gecontroleerd. We zijn luizenvrij!

Peuteruurtje “Lekker lezen met Jip”
Woensdag 29 januari is er weer een Peuteruurtje.
Dit is een extra Peuteruurtje n.a.v. de Nationale
Voorleesdagen. Tijdens dit peuteruurtje staat het voorlezen
aan peuters en de jongste kleuters (instroom kleutergroep
na februari 2019) centraal. We hebben daarom iemand van
de bibliotheek uitgenodigd (Ans van Hooijdonk). Zij zal op
een speelse, interactieve manier het Prentenboek van het
Jaar, Moppereend van Joyce Dunbar en Petr Horacek
voorlezen.

Alle kinderen vanaf 20 maanden t/m 4½ jaar zijn samen met hun papa en/of
mama welkom. U bent gelijk vanaf de inloop welkom. Rond half 10 is het
Peuteruurtje afgelopen. KOM OOK!
Wilt u de ouderbijdrage betalen voor 31 januari 2020?
Ook als uw ouderbijdrage vanuit Stichting Leergeld wordt betaald, vragen wij u
of u het restant wil betalen. Dit is belangrijk, omdat de oudervereniging dan kan
bekijken of het mogelijk is om op schoolreis of op kamp te gaan.
U begrijpt dat dit alleen kan, als er genoeg ouderbijdrage binnen is gekomen.
Voor alle duidelijkheid: Vanuit de overheidsgelden die naar school
gaan, zit géén budget dat hieraan besteed mag worden!
Op dit moment heeft 55% van de ouders de bijdrage betaald,
waarvoor onze hartelijke dank!!!
Echter als we naar groep 7/8 kijken, heeft slechts 50% de
ouderbijdrage betaald. Een groot gedeelte hiervan is het budget
dat nodig is voor het kamp. Dat gaat niet lukken als er maar voor
11 lln. is betaald i.p.v. 22 lln. Als het hier bij blijft, zijn we
genoodzaakt het kamp te annuleren, omdat de huur van de
kampaccomodatie dan niet betaald kan worden, laat staan de
rest van de kampactiviteiten. We hopen dat we deze maatregel niet hoeven te
nemen.
Nelly van Ginneken

Vignet Gezonde School 2020-2023
Het themacertificaat Bewegen en Sport liep 8
januari 2020 af. De directie heeft dit opnieuw
aangevraagd. Na de kerstvakantie hebben we
bericht gekregen dat de aanvraag is goedgekeurd.
Het bord bij de entree zal z.s.m. vervangen worden.

Berkenhofshow
Woensdag 29 januari is er een Berkenhofshow. U bent van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn.
Tijd: 11.30-12.30u.

Tussentijdse CITO toetsen leerlingvolgssysteem
Delta-onderwijs heeft voor al haar basisscholen een
toetskalender vastgesteld, waar iedere school zich aan
dient te houden.
Om naast de methodegebonden toetsen de cognitieve
ontwikkeling goed te volgen, nemen we 2x per jaar
(januari/februari en mei/juni) de toetsen van CITO af
vanaf groep 3 t/m 8.
Welke toetsen zijn het? Rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen
(DMT=woordlezen en AVI=tekstlezen).
De toetsen van het leerlingvolgsysteem worden vanaf 20 januari a.s. weer
afgenomen. De resultaten vermelden we op het 1e rapport dat de kinderen mee
krijgen op 20 februari.

´ne mooie lach doet glimme´
Nog een aan aantal weken en dan barst het
carnavalsfeest ook voor dit jaar weer los op de
Berkenhof. De aula wordt op vrijdag 7 februari weer
prachtig versierd door onze geweldige werkgroep.
Super! We hebben er ontzettend veel zin in. De raad
van 11 zal dit jaar gekozen worden op vrijdag 7
februari. In de week voorafgaand aan carnaval zal de
raad een bezoek brengen aan de klassen om ze voor te
bereiden op een spetterend carnaval. U bent op
vrijdag 21 februari 12 u van harte welkom om de
spectaculaire slotdans van de raad van 11 in de
aula bij te wonen en te kijken naar ons
traditioneel kapot trappen van de ballonnen, om
zo de vakantie in te luiden. Wapens en confetti zijn
uiteraard niet toegestaan.
Hatchiekiedee, tot vrijdag 21 februari.
De werkgroep carnaval.

Studiemiddag 4 februari
Zoals op de informatiekalender staat vermeld, heeft het team
op dinsdagmiddag 4 februari een studiemiddag. De kinderen
van groep 1 t/m 8 zijn dan vrij. De voorschool is gewoon
open.

Staking 30 en 31 januari gaat door
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari staat er een onderwijsstaking gepland.
Het gaat om structurele maatregelen m.b.t het lerarentekort.
Al onze leerkrachten
die op donderdag en
vrijdag werken,
hebben inmiddels
aangegeven beide
dagen te staken,
ondanks inhouding
van salaris.
Het bestuur van Deltaonderwijs moet nog
inventariseren welke
scholen er sluiten.
We houden u op de
hoogte!

Hieronder een duidelijk artikel van PO in Actie:

“Ik las ergens een juf die 'helemaal klaar is' met actievoeren. Ze vroeg of ze dat
mocht zeggen. 'Waarom niks anders dan staken? vroeg ze. Ze vindt het lastig. Ik
antwoordde het volgende:
Je mag natuurlijk zeggen wat je wil, al is voor mij niet duidelijk wat je precies
bedoelt als je zegt dat je er klaar mee bent en dat je het lastig vindt. Misschien
wil je gewoon lesgeven, wil je ouders en kinderen niet weer opzadelen met
dagen zonder les, ben je bang dat je twee dagen salaris moet missen of heb je
de hoop opgegeven dat de politiek zich serieus gaat inzetten voor het onderwijs.
Ik weet het niet.
Wat ik wel weet, is dat het lerarentekort de komende jaren stijgt van 3.000 naar
10.000 en de gevolgen zijn nu al niet te overzien. Er is geen leraar meer te
krijgen, plannen om onderwijs te laten geven door onbevoegden of de lestijd
voor kinderen structureel met 20% te verminderen worden serieus genomen en
uitgevoerd. 34% van de mannen en 78% van de vrouwen in het PO werkt in
deeltijd, mede doordat de werkdruk zo hoog is. Een enorme groep oudere
leraren staat op het punt het onderwijs te verlaten. De helft van de oudere

leraren wil eerder stoppen met werken. Er zijn veel te weinig PABO-studenten en
van de kleine groep enthousiastelingen die uiteindelijk voor de klas gaat, verlaat
een groot gedeelte binnen enkele jaren het onderwijs. Het salaris is te laag,
zeker zolang de kloof met het VO er nog is. Het imago van het vak daalt; in tien
jaar tijd is het beroep van leraar gedaald van 42 naar 69 op de
beroepsprestigeladder.
Dit heeft gevolgen voor het onderwijs. Het PISA-onderzoek uit 2019 laat zien,
dat de schoolprestaties van 15-jarigen steeds verder zakken. De VO-raad liet
vorige week nog weten dat het niveau van de brugklassers daalt. 25% van de
kinderen in groep 8 krijgt bijles. Let op: dat geldt voor kinderen van ouders die
dat kunnen betalen. Waar dat niet kan, wordt de tweedeling in het onderwijs
alleen maar groter.
Door goed onderwijs bereiden we de volgende generatie voor op hun rol in de
samenleving. Doen we dat niet, dan worden de gevolgen op lange termijn ook
zichtbaar. Economisch én sociaal. Onderwijs is investeren in de toekomst van
kinderen en de toekomst van ons land. Dat gebeurt nu niet en als wij ons niet
laten horen, doet niemand het.
Economisch gaat het goed in Nederland. Het geld klotst tegen de
spreekwoordelijke plinten, maar in de Miljoenennota van 2019 gaat geen extra
geld naar het onderwijs en na herhaaldelijke acties is er nog steeds geen
structureel geld voor verbetering toegezegd. Nú is echter de tijd dat politieke
partijen hun verkiezingsprogramma's schrijven en is het zaak om het onderwijs
de prioriteit te laten geven die het verdient.
Misschien voel je je als leraar ook wel alleen staan en zie je op tegen reacties om
je heen van ouders, je bestuur en de publieke opinie. Ik weet het niet.
Ik vind het hoopvol om te zien, dat steeds meer ouders zich scharen achter de
acties in het onderwijs. Als zij verder kijken dan twee dagen opvang regelen
volgende week, zie ze ook dat investeren in onderwijs moet.
Steeds meer besturen staan pal achter de acties van de leraren, die het
probleem aankaarten waar zij de komende jaren mee te maken krijgen. Veel
besturen betalen hun personeel door op deze dagen. Dat kost ze geen cent extra
en levert alleen maar collega's op die zich gesteund voelen door hun werkgever.
In de politiek is steeds meer besef voor de noodzaak van structurele
investeringen, minder werkdruk en een eerlijk salaris. Onderwijs verdient beter.
Daar gaan de acties om.”

Het 11e Berkenblad kunt u dinsdag 4 februari verwachten.

