Berkenblad nr.12 18 februari 2020

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het twaalfde 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:
Jayden Chen
groep 8
19 februari
Eda Dogan
groep 4
21 februari
Annabel van Riel groep 1
25 februari
Agny Asaf
groep 7
25 februari
Anne Gerritsma
voorschool 26 februari
Talya Asaf
groep 3
3 maart
Ömer Sahin
groep 7
3 maart

Eigen mobiele app en website
Wij vinden het belangrijk om de communicatie tussen school en
ouders zo simpel mogelijk te houden.
Parentcom is de nieuwe naam van Basisschool Apps en
Basisonline en is een onderdeel van Concapps, een
toonaangevende leverancier van websites en mobiele apps in
België en Nederland.
Zij bieden de Berkenhof de mogelijkheid om te beschikken over
een ouderapp waarbij o.a. pushberichten, klasinformatie,
jaarkalender en beeld- en videomateriaal in opgenomen
kunnen worden.
Op dit moment zijn we druk bezig om alle informatie te vullen
in de app en op de website. We houden u op de hoogte!

Rapporten en…oudergesprekken
We vermelden het op tijd, ook al staat het natuurlijk op
onze informatiekalender:
Donderdag 20 februari krijgen de kinderen van groep
3 t/m 8 om half 4 hun eerste rapport mee naar huis.
Naar aanleiding van het rapport vinden op dinsdag 3 maart en
woensdag 4 maart de oudergesprekken plaats voor de kinderen van
groep 1 t/m groep 7. Bij de planning van deze gesprekken proberen we zo
veel mogelijk broertjes/zusjes op één avond te plannen namelijk op
dinsdag 3 maart.
U begrijpt dat deze contactgesprekken een verplichtend karakter hebben.
We verwachten dus alle ouders. De school neemt contact op bij
afwezigheid.
Het kan zijn dat een groepsleerkracht de gesprekken na 15.30 plant of
op woensdag 4 maart a.s. na 12.30u, als dat beter uitkomt voor
sommige ouders. Het is fijn als u dit tijdig zelf aangeeft bij de
desbetreffende groepsleerkracht.

Wist u dat….?
Als uw kind 12x in een jaar te laat op school is gekomen, dit gemeld moet
worden aan de leerplichtambtenaar…
Toch maar de wekker goed zetten en zorgen dat uw kind op tijd in de klas
zit!
Al het verzuim wordt op school digitaal geregistreerd, dat is een

verplichting waar alle scholen zich aan dienen te houden vanuit Leerplicht.
Het bijhouden van verzuim van leerlingen hoort bij de zorgplicht van
school. Onlangs heeft de directie hierover een webinar gevolgd.

´ne mooie lach doet glimme´

Nog een paar dagen en dan barst het
carnavalsfeest écht los op de Berkenhof! De
aula is weer prachtig versierd door onze
geweldige werkgroep. Super! We hebben er
ontzettend veel zin in. De raad van 11 is op
vrijdag 7 februari gekozen!
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 team
Zoals ook op de informatiekalender vermeld staat, heeft het team
op donderdagmiddag 12 maart a.s. een studiemiddag. De
kinderen van groep 1 t/m 8 zijn dan vrij.
De voorschool is gewoon open.

Vacature medezeggenschapsraad
Als gevolg van het vertrek van een lid van de
oudergeleding ontstaat er per schooljaar 2020-2021 een vacature
in de Medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt, praat en beslist
mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de
kwaliteit van het onderwijs op school.
De MR heeft op bepaalde onderwerpen advies en/of
instemmingsrecht. Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht
worden aan besteding van financiële middelen, de kwaliteit van het onderwijs,
het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de formatieplanning, visie en beleid
van de school etc. De MR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. De MR
bestaat uit vier leden: 2 ouders en 2 leerkrachten. Meer informatie over de MR is
te vinden op de website van school(onder ouders).
Je hoeft geen kennis te hebben van onderwijsbeleid, een portie gezond verstand
en betrokkenheid bij het wel en wee van de Berkenhof is genoeg.
Graag reageren voor 20 maart 2020.
Heb je interesse in deze functie, of wil je meer informatie, neem dan contact op
met Klaartje Emmen, voorzitter van de MR. k.emmen@kbsdeberkenhof.nl

Of vul onderstaand antwoordformulier in en stop deze in het postvakje van de
MR(teamkamer)
Graag kom ik volgend jaar de oudergeleding van de MR versterken.
Naam:

Vader / moeder van:

Telefoonnummer:
Mailadres:

Mochten zich meerdere kandidaten melden, dan volgt er een verkiezing waarin
ouders hun keuze mogen bepalen.

75 Jaar Vrijheid (op de Leijsenhoek)
Op dinsdag 5 mei organiseren we van 14:00 - 20:00
uur een (muzikaal) evenement op de Leijsenhoek (het
Prins Mienuspleintje) rond het thema bevrijding /
vrijheid in Oosterhout op 5 mei 2020. Het thema
wordt breed benaderd, dus het hoeft niet alleen te
gaan over de bevrijding in 1945. "Vrijheid in het
algemeen en vrijheid in het bijzonder".

Bij mooi weer worden er twee podia op de Leijsenhoek gezet:
Podium 1 voor bands die een aantal nummers ten gehore brengen van wat zij
vinden dat met vrijheid te maken heeft.
Podium 2: voor mensen die unplugged/akoestisch/met begeleiding op MP3 e.d.
iets willen doen zoals solisten, duo's, trio's, bands, kapellen etc.
Daarnaast is er een deel ingericht op het podium waar mensen verhalen mogen
vertellen, teksten voorlezen, gedichten voordragen etc. waarin het thema
vrijheid centraal staat. Dat hoeven niet per se eigen verhalen te zijn maar vooral
waardevolle verhalen als opmaat voor nog eens 75 jaar leven in vrijheid.
Over het randprogramma zijn we nog aan het denken maar er zullen zeker op
verschillende schermen clips en films worden vertoond.
Als het slecht weer is wordt de activiteit naar binnen verplaatst. Podium 1 is dan
in Oud Brabant en Podium 2 in Nuttig&n
Als jezelf mee wilt doen alleen/ met vrienden/ grootouders / ouders/ kinderen/
met je band laat het even weten, maar ook als je, vrienden, kennissen hebt die
iets zouden willen doen of iets moois hebben gemaakt rond het begrip vrijheid,
laat het ons weten, dan proberen wij er een plaatsje voor in te richten op het
podium.
"75 Jaar Vrijheid
Er is in die tijd veel bereikt"
Indien er ouders, leerlingen en leerkrachten interesse hebben om hun bijdrage te
leveren, dan graag hun reactie uiterlijk 14 maart uitsluitend per
email naar: marjan.vansteenhoven@casema.nl

Het team wenst u een fijne krokusvakantie! We zien de kinderen
graag weer terug op maandag 2 maart!

Het 13e Berkenblad kunt u dinsdag 10 maart verwachten.

