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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het elfde 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:
Milan van ‘t Goor
24 januari groep 1 (rectificatie)
Fikri Saidi
17 februari groep 8
Oosterhout staakt! Toer
Waarom?
De gevolgen van de dalende kwaliteit van
het onderwijs, het toenemende lerarentekort
en het uitblijven van serieuze structurele
investeringen in het onderwijs raakt
iedereen. Onze kinderen hebben recht op
goed onderwijs!Naar aanleiding van eerdere
acties is er door dit kabinet een begin
gemaakt met extra investeringen. Deze-

grotendeels eenmalige- investering is onvoldoendevoor het daadwerkelijk
oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra
structurele investeringen nodig.
Met alle namen/handtekeningen van de leerkrachten en van heel veel ouders op
zak, verzamelden we op de markt, nadat we eerst in De Beurs (die speciaal voor
de leerkrachten open was!) koffie hadden gedronken. Na een wandeling door de
winkelstraten en het park kwamen we aan bij het gemeentehuis. In de hal
wachtten we op wethouder Robin van der Helm. De handtekeningen van alle
scholen werden overhandigd. Er waren natuurlijk een aantal sprekers en nadat
die hun woordje hadden gedaan, ging iedereen weer naar huis. Namens het
team bedanken we alle ouders die ons met hun ondertekening ondersteund
hebben bij deze actie! Top!

Peuteruurtje
29 januari was er weer een Peuteruurtje. De jongste
kleuters en de kinderen van de voorschool hebben kunnen
luisteren naar het verhaal van: Moppereend.
Dit verhaal werd op een leuke, interactieve manier
voorgelezen door Ans van Hooijdonk. Ans is werkzaam bij
Theek 5 en heeft ter ere van de Nationale Voorleesdagen
dit boek voorgelezen.
Voorlezen maakt een groot verschil
Voorlezen maakt je leuker! Baby’s, peuters en kleuters die
door hun ouders worden voorgelezen, ontwikkelen een
voorsprong in hun taalontwikkeling.
Van de kinderen die niet worden voorgelezen heeft slechts 30% voldoende
woordenschat voor een goede start op school. Van de peuters en kleuters die wel
geregeld zijn voorgelezen heeft 70% voldoende woordenschat.
Via het voorlezen ontwikkelen kinderen naast een goede woordenschat ook hun
mondelinge taalvaardigheid en maken zij kennis met ‘boekentaal’, taal die afwijkt
van de dagelijkse omgangstaal. Niet alleen draagt het rijke, veelzijdige en
complexe taalgebruik in boeken bij aan de effecten van voorlezen op de

taalontwikkeling, ook de gesprekken die ouders met hun kinderen voeren tijdens
het voorlezen werken stimulerend. Het is belangrijk om kinderen vanaf jongs af
aan te laten ervaren hoe leuk voorlezen is.
De Nationale Voorleesdagen stimuleren (groot)ouders, pedagogisch
medewerkers en leerkrachten om dit te doen. De campagne is een project van
Stichting Lezen, wordt georganiseerd door Stichting CPNB en bestaat sinds 2004.

Hieronder een aantal tips om het meeste uit dit speciale kwartiertje te
halen.
Een boek kiezen:
In de bibliotheek is zoveel keuze aan boeken dat het soms niet meevalt een
geschikt boek te vinden dat op dat moment past bij de belevingswereld van je
kind.
Denk eens aan de volgende situaties: misschien is er in het gezin een baby op
komst, wordt je kind zindelijk of leert het tanden poetsen.
Veel bibliotheken hebben de boeken per thema bij elkaar staan.
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen:
Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens
opnieuw weer prachtig vinden. Bij de eerste keer voorlezen zijn ze geboeid, bij
de tweede keer is er het feest der herkenning, bij de volgende keren krijgen ze
oog voor detail en ontdekken ze steeds weer iets nieuws in de plaatjes. Hetzelfde
boek een paar keer voorlezen hoeft voor jou niet saai te zijn als je elke keer een

ander onderwerp verzint om het
na het voorlezen over te hebben:
het thema, de personages, heeft
je kind zelf wel eens zoiets
meegemaakt?
Voorleesrituelen:
Kinderen raken vertrouwd met
allerlei rituelen: zo doen wij dat
altijd! Ze voelen zich prettig als
ze kunnen rekenen op het
dagelijkse voorleesritueel. Lees
voor op een vertrouwd moment
of op een knusse plek met een
knuffel of kussen erbij, en met
zo weinig mogelijk kans op
afleiding. Voorleestijd is de tijd
waarin je samen kunt kijken,
luisteren, praten en lachen.
Voorlezen met stemmetjes In
prentenboeken staan vaak veel
korte spreekteksten. Het is niet
nodig om je extra in te spannen en met verschillende stemmetjes voor te lezen.
Bij peuters is dat nog niet zo aan de orde. Als je langzaam voorleest, goed
articuleert en je kind tijdens het voorlezen regelmatig aankijkt, dan tref je vaak
veel beter de toon en zal je kind goed begrijpen wie er in het boek iets zegt.
Te moeilijk of niet?
Het kan prettig zijn om van anderen titels van prentenboeken te horen die
geschikt zijn voorde leeftijd van je kind. Dan nog kan het zijn dat je aarzelt of
het boek niet te moeilijk of te gemakkelijk is. Misschien helpt het om te weten
dat een boek eigenlijk nét een beetje te moeilijk mag zijn. Als je het meerdere
keren voorleest en je praat samen over het verhaal, heb je de meeste kans dat
je kind door een boek geboeid wordt. Voorspel samen het verhaal Vraag tijdens
het voorlezen aan je kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. Door te
vragen wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na.
Hierdoor leren ze in hun dagelijks leven ook beter om naar oplossingen te zoeken
voor problemen. Moeilijke woorden Wanneer er moeilijke woorden in het boek
staan, worden deze in de context van het verhaal vaak wel duidelijk. Zo niet, dan
kun je jouw kind helpen om het nieuwe woord te leren door er een plaatje bij
aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord te gebruiken.
Naderhand kun je ook het moeilijke woord er weer bijhalen. Zo onthoudt je kind
het woord beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het taalgebruik.

Laat uw kind vertellen:
Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal voorleest. Het gaat
erom dat uw kind praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Uw
kind heeft een eigen interpretatie over het verhaal en kan ook meepraten vanuit
eigen ervaringen. Daar kunt u dan weer op ingaan. Zo blijft uw kind betrokken
bij het verhaal. Laat uw kind het verhaal ook zelf eens navertellen. Door het

verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten, gaat uw kind het
verhaal beter begrijpen. Voorbereiding op het voorlezen Lees de titel van het
boek voor en praat met je kind over de voorkant. Maak het nieuwsgierig naar het
verhaal. Als je de kaft samen bekijkt, kun je samen bedenken waar het boek
over zou kunnen gaan.

´ne mooie lach doet glimme´

Nog een paar 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.
Kaaike-hal opent 5 februari voor de jeugd
Ben je jonger dan 18 jaar, hou je van carnaval en wil je graag meedoen aan de
optocht in Kaaiendonk? Is de schuur thuis te klein om te bouwen of zou je graag
hulp willen hebben bij het maken van je creatie?
Kom dan naar de Kaaike-hal, Arendstraat 11 in het centrum van Oosterhout!
Vanaf woensdag 5 februari zal dit leegstaande winkelpand geopend zijn voor de
jeugd om aan de slag te gaan met mooie bouwsels voor de optocht.
Verschillende vrijwilligers zullen aanwezig zijn om je te helpen bij het uitvoeren
van je ideeën. Voor materialen zal gezorgd worden door OCS De Smulnarren.
Kinderen van de basisschool zijn ook van harte welkom om hier te knutselen, om
zo mee te kunnen doen aan met een mooi bouwwerk aan de Kinderoptocht. Wel
willen we dan dat er een volwassene mee gaat als begeleider. Dus vraag je
ouders, buren, opa, oma om gezellig met je mee te komen!
Tot carnaval zal de Kaaike-hal iedere woensdag geopend zijn van 13.00 tot
17.00 uur, en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, stuur dan een mailtje aan
info@smulnarren.nl en wie weet loop jij dit jaar mee in de optocht van
Kaaiendonk

Op 5 februari om 13.30 uur wordt de Kaaikehal geopend door niemand minder
dan Kaaike XVII en zijn Klein Gevolgje.
Dit mooie initiatief is mede mogelijk gemaakt door de Gulnarren en de Vrienden
van Mienus om de jeugd de kans te geven kennis te maken met carnaval en het
deelnemen aan de optocht makkelijker te maken. De jeugd heeft tenslotte de
toekomst!
Informatieavond over pleegzorg op dinsdag 18 februari
in Oosterhout
Pleegzorg zoekt verschillende pleeggezinnen voor kinderen
die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Ze
verblijven dan voor korte of langere tijd in een pleeggezin.
Vaak zijn dat mensen uit hun directe omgeving bijvoorbeeld familie of bekenden
via school. Pas als dat niet lukt wordt gezocht naar een plekje in een ‘vreemd’
pleeggezin.
In de afgelopen jaren is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg
verdubbeld. Hierdoor is de vraag naar pleegzorg momenteel veel groter dan het

aanbod van beschikbare pleeggezinnen. Nieuwe pleeggezinnen blijven daarom hard
nodig.
Hoe is het om pleegouder te zijn? Hoe word je pleegouder? Kun je werk en
pleegzorg combineren? Welke verschillende vormen van pleegzorg zijn er?
Daarover gaat de informatieavond van Pleegzorg.
Een pleegmoeder vertelt over haar ervaringen en een medewerker van pleegzorg
informeert over de voorbereiding en de begeleiding. Bezoekers kunnen vragen
stellen en vrijblijvend kennis maken met wat je als pleegouder kunt betekenen
voor een kind dat voor korte of lange tijd niet thuis kan wonen. Pleegouders zijn
heel divers: alleenstaand, met partner of met gezin, ook senioren en mensen die
werken kunnen veel voor een kind betekenen als pleegouder. Een groot huis of
veel geld is niet nodig. Het is wel belangrijk dat pleegouders een kind veiligheid,
stabiliteit en rust kunnen bieden. Heb je interesse of wil je meer informatie over
pleegzorg?
Kom naar de informatieavond op:
Dinsdag 18 februari van 20.00 tot 22.00 uur. (inloop 19.45 uur)
Locatie: Bibliotheek Theek 5 Torenstraat 8 4901 EJ Oosterhout
Deelname is vrijblijvend en verplicht tot niets. Je bent van harte welkom.
Wil je een informatiepakket ontvangen of je aanmelden voor de informatieavond,
mail dan naar pleegzorg@juzt.nl.

Het 12e Berkenblad kunt u dinsdag 18 februari verwachten.

