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Beste 
ouders/verzorgers, 

Voor u ligt het tiende Berkenblad van het schooljaar 2020-2022. 
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 1 
Lena Bening  27 januari  groep 5 
Evan Kramer 28 januari  groep 4 
Maci Chen  4 februari  groep 7 
 
Corona slaat toe 
Sinds de tweede week na de kerstvakantie zijn drie leerkrachten positief besmet 
geraakt Ze zitten in quarantaine en mogen niet werken. De vervangingspool 

heeft weinig tot geen invallers meer. Het is behelpen. We doen ons best, maar 
soms moeten we besluiten om een groep thuis te laten. Heel vervelend, maar 

Hieperdepiep hoera! 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


het is niet anders. Heeft u geen opvang thuis, dan zorgen wij voor opvang op 

school. 
We informeren u uiteraard zo snel mogelijk en houden u ook op de hoogte 

wanneer uw kind weer naar school kan komen.  
We hopen op betere tijden. 

 
Skate-clinic succesvol 
Voor een aantal kinderen in groep 3-4 was het vooraf erg 
spannend, maar toen ze van start gingen hebben alle kinderen 

van groep 3 t/m 8 genoten van de skate-clinic van vorige 
week woensdag. 
De foto's die we in de ouderapp hebben gezet spreken voor 
zich.  

 

 
Letterfeest 
Als afsluiting van kern 6 Veilig Leren 

Lezen wordt het Letterfeest gevierd! Alle 
letters zijn aangeleerd. Nu kan het echte 

lezen beginnen. Wat hebben de kinderen 
hier hard aan gewerkt.  
Vanmiddag heeft groep 3-4 (groep 4 mag 

natuurlijk ook mee feesten!) leuke 
activiteiten die allemaal met letters te 

maken hebben! In de ouderapp ziet u vast de foto's van het Letterfeest. 

 
Studiemiddag team 
Zoals ook op de informatiekalender vermeld staat, heeft het 

team op dinsdagmiddag 1 februari a.s. een studiemiddag. 
De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn dan vrij. 
 
Update voorschoollokaal 

Eind vorige week is de laatste bestelling aangekomen. 
Meneer Ernesto is druk bezig om o.a. het keukentje, 

meubeltjes en kasten in elkaar te zetten. Het wordt een mooie speelomgeving 
voor onze peuters. 
Inmiddels hebben nieuwe ouders hierover gehoord, want er zijn peuters 
aangemeld voor eind maart. 
Morgen maakt de directie kennis met onze nieuwe collega Andrea Voncken die 
per 1 maart komt werken op de voorschool. In het volgende Berkenblad stelt zij 

zich aan u voor. 

 
 
Helpt u mee?  
Wonen er in uw straat of buurt gezinnen 
met peuters, dan is het fijn als wij hiervan 

op de hoogte zijn. Ze zijn de laatste jaren 
zo onzichtbaar geworden voor ons sinds ze 

niet meer vanuit het consultatiebureau toe 
geleid worden naar de voorschool. 



 
Het eerste peuteruurtje van dit schooljaar dat eindelijk weer door mocht gaan 
i.v.m. Corona heeft ons ook een aanmelding opgeleverd. 
 
Voorbereidingen carnaval 
Vrijdagochtend 25 februari vieren we met alle groepen 
carnaval. Vanwege de maatregelen rondom corona 

bekijken we met de organisatie wat kan. Het wordt 
een alternatieve viering van carnaval, maar het belooft 

heel erg leuk te worden. We houden u op de hoogte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Berkenblad nr. 11 kunt u op dinsdag 8 februari verwachten. 

 


