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Beste 

ouders/verzorgers, 

Voor u ligt het tiende Berkenblad van het schooljaar 2022-2023. 
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl  

 

  
 
De volgende jarigen worden van harte gefeliciteerd door alle kinderen en het 

team van de Berkenhof: 
  

 

Ralph Geerts 25 januari groep 2 
Lena Bening  27 januari groep 6 
Evan Kramer 28 januari  groep 5 
Maci Chen  4 februari groep 8 
 
 
 

 
 

Hieperdepiep hoera! 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


   

 

   

 

 

Tweede week CITO LVS 
 

We zijn in groep 3 t/m 8 de tweede week ingegaan met de 
afname van de tussentijdse CITO toetsen 

leerlingvolgsysteem. 
We toetsen rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch 

lezen (DMT=woordlezen en AVI=tekstlezen) 
 

  

De resultaten vermelden we op het 1e rapport dat de kinderen mee krijgen op 2 
maart a.s. 

Studiemiddag 
Dinsdag 31 januari heeft het team een studiemiddag.  
De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben dan geen school en 

zijn vrij vanaf 12.15u. U vindt dit ook terug op onze 
informatiekalender.  

Carnaval  

 
Het is alweer bijna carnaval!  
Dit jaar stellen we weer een Raad van Elf samen voor de carnavalsviering op de 
Berkenhof.  
Wil jij graag in de Raad van Elf en zit jij in groep 5-6 of 7-8?  
Dan mag je je binnenkort aanmelden bij juffrouw Oumaima of meneer Leon.  
Het aanmeldformulier hiervoor krijg je a.s. woensdag.  
Je kunt aangeven of je de prins, prinses, nar of raadslid wil zijn.  
Dit wordt eerlijk geloot.  
Voor de prins, prinses en nar kan maar 1 kind geloot worden.  
Vul je als voorkeur prins, prinses of nar in, maar word je niet geloot, dan maak 
je automatisch kans om raadslid te worden.  
Als je in de Raad van Elf zit, ga je langs de klassen om sfeer te maken, maar 
treed je ook op het podium op. Je doet dit samen als groep en in een mooi 
kostuum van de Raad van Elf, superleuk dus! Het aanmeldformulier graag 

uiterlijk 3 februari inleveren. 

 



   

 

   

 

Afspraken ouders tijdens inloop  
Tijdens de inloop in de ochtend mogen ouders/verzorgers hun kind(eren) 
afzetten in de gang. Kinderen gaan daarna zelfstandig de klas in. 
In de middag komen er géén ouders/verzorgers mee naar binnen. Zo leren 
kinderen zelfstandig de school in te gaan en hangen ze zelf hun jas en tas aan de 

kapstok. Graag aandacht hiervoor. 
 

 
Doris van Beijnen stelt zich voor: 
Tot de zomervakantie zal ik iedere donderdag op de 
Berkenhof te vinden zijn, ter ondersteuning van de intern 

begeleider Klaartje.  
Ik stel mezelf graag aan jullie voor: Mijn naam is Doris van 
Beijnen, ik ben 45 jaar en ik woon samen met mijn man en 

twee kinderen in Oosterhout. Ik heb ongeveer 20 jaar in 
het basisonderwijs gewerkt als leerkracht en intern 

begeleider en heb daarna de stap gezet naar een eigen RT- 
en coachingspraktijk. Vanuit deze praktijk werk ik nu 

ongeveer twee jaar en hierdoor kom ik op verschillende 
scholen om kinderen te begeleiden. Heel leuk en dankbaar werk. Wat ik hierbij 

nog wel miste was samen met een team werken aan de kwaliteit van het 
onderwijs en de leerlingenzorg binnen een school.  
Ik zie het dus als een mooie kans om dit te mogen verwezenlijken op de 
Berkenhof. Wellicht kom ik jullie hier binnenkort wel tegen. 

 

Zet dat licht aan! 
 

Daar sta ik dan. In het donker en in de stromende regen probeer ik de koplamp 

van een fiets te schroeven. Het is de fiets van mijn zoon die net weg wil rijden, 

maar ik zie net op tijd dat zijn licht niet aanstaat. “Ja, dat wilde ik nog zeggen, 

de batterijen zijn op denk ik.” Zucht, ja zo gaat dat. De meeste 16-jarigen 

denken korte termijn en deze dus ook.  

“Maar ik moet gaan pap, dus dat kan wel een andere keer.” 

 
No way natuurlijk, die batterijen heb ik zo vervangen. En ja hoor, 3 minuten 

later is hij op weg. Mét verlichting.  
 

Zou het aan mijn leeftijd liggen dat ik hier veel meer op let?  
Ik weet dat de autorijscholen de studenten leren om rekening te houden met de 

ondoordachte acties van sommige fietsers. En ik wil niet dat mijn kind zo’n 
fietser gaat zijn. Ook ik heb een aantal keer een fietser zonder licht met donkere 

kleding bijna op mijn motorkap gehad. Je ziet ze niet en je schrikt je rot. 



   

 

   

 

 

Nee, de verantwoordelijkheid voor fiets en 
verlichting kun je eigenlijk niet overlaten aan pubers en tieners.  
 

En aan sommige volwassenen ook niet. 
 

Je snapt het denk ik wel. Wees verstandig en check de fiets(en) thuis op tijd.  
Veilig uit en veilig thuis! 

 
 

 
Serge Rink  Adviseur Verkeerseducatie Brabant 
 

 

 
 

 

Het 11e Berkenblad kunt u op dinsdag 7 februari verwachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



   

 

   

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 


