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Beste
ouders/verzorgers,
Voor u ligt het elfde Berkenblad van het schooljaar 2020-2022.
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl

Hieperdepiephoera!
De volgende jarigen worden van harte gefeliciteerd door alle kinderen en
het team van de Berkenhof:

Er zijn de komende twee weken geen jarigen.
Corona slaat opnieuw toe
Opnieuw medewerkers die positief besmet zijn geraakt. Ze zitten in quarantaine
en mogen niet werken. Ook raken steeds meer kinderen uit alle groepen positief
besmet.
Juf Nelly zal de rest van deze week groep 3-4 vervangen. We informeren via de
ouderapp hoe de vervanging voor groep 3-4 de volgende week geregeld wordt.
We hopen op betere tijden.

Nieuwe collega voorschool per 1 maart
Beste ouders / verzorgers,
Graag stel ik mij aan u voor
Mijn naam is Andrea Voncken, 57 jaar en moeder van
een zoon van bijna 20.
Vanuit het Limburgse heuvelland neergestreken in het
Brabantse Tilburg.
Al 15 jaar werk ik met veel plezier en met passie met
peuters.
Heerlijk om met een diversiteit van kinderen te
werken, ze het gevoel van geborgenheid te kunnen
geven en een bijdrage mag leveren in hun
ontwikkeling.
In de loop der jaren heb ik mij verder ontwikkeld als
Coach op pedagogisch gebied en in de Voorschoolse Educatie (VVE).
Als opvoedondersteuner kan ik u met raad en daad bijstaan.
Ik kijk ernaar uit om iedereen te leren kennen en met veel plezier aan de slag te
gaan.
Vriendelijk groetend,
Andrea

Carnaval
Helaas kan dit jaar carnaval nog niet gevierd worden
zoals we zouden willen. Wel maken we er een eigen
“te” gekke carnaval van en dit vieren we niet alleen op
vrijdag, maar dit vieren we de gehele week. Iedere
dag mogen de kinderen in het thema van de dag,
zoals hieronder beschreven naar school toe komen.
Hoe gekker hoe beter.
Maandag: gekke haren
Doe je haren zo gek mogelijk!

Dinsdag: flits en fluor
Kom zo veel mogelijk naar school toe met
flitsende en fluoriserende kleren en
accessoires!

Woensdag: gekke schoenen
Trek gekke schoenen aan.

Donderdag: groen en rood
Kom naar school toe in de kleuren
van de Smulnarren!

Vrijdag: eigen verkleedkledij

Vrijdag mag je tijdens de carnavalsviering verkleed naar school toe komen! We
vieren heel de ochtend carnaval en om 12.15u hebben de kinderen
voorjaarsvakantie. We zien jullie allemaal graag weer terug op maandag 7
maart! Hatsekidee!￼

Studiemiddag 17 februari
Donderdagmiddag 17 februari heeft het team een
studiemiddag. De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn vrij.

Een voedzaam ontbijt is de basis van
een welbestede dag.
Uit onderzoek blijkt dat schoolkinderen, die de dag starten met
een voedzaam ontbijt beter op school presteren. Dat gunt toch
iedere ouder zijn kind...?
De ontbijten worden wekelijks bij jouw thuis in volstrekte anonimiteit afgeleverd.
Als ook jouw kind mee wilt doen aan het -gratis- ontbijt geef dat dan door aan
de schoolleiding of nog beter… vul het Aanmeldingsformulier in:
https://www.nationaaljeugdontbijt.nl/nl/aanmelden.html
Nationaal Jeugd Ontbijt
Marleen E. Helsloot
M: +31 643 94 26 84
www.nationaaljeugdontbijt.nl

Het Berkenblad nr. 12 kunt u op dinsdag 22 februari verwachten.

