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Beste
ouders/verzorgers,
Voor u ligt het twaalfde 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:

Annabel van Riel
Talya Asaf

25 februari groep 3
3 maart
groep 4

Versoepelingen scholen Delta-onderwijs
Hieronder de informatie die we hebben ontvangen vanuit Deltaonderwijs:
•

Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in isolatie
in plaats van zeven dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt.

•
•

Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes
vervallen, maar wij handhaven deze nog tot aan de carnavalsvakantie.
Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school.
Wel moeten hier de 1,5 meter afstand en het gebruik van mondneusmaskers
nog gehandhaafd worden.

Vanaf 25 februari:
•
•

Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen
zoals regelmatig handen wassen en voldoende ventileren gelden wel.
Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.
Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en
onderwijspersoneel om twee keer per week een zelftest te doen blijft. Deze
worden door de school gratis aangeboden. Indien nodig geldt het ook voor de
groepen 1 t/m 5 (bij een uitbraak in de groep).

Uitnodiging koffie-uurtje
Deze week ontvangt u van het team van de Berkenhof een uitnodiging
voor een koffie-uurtje na de carnavalsvakantie om te vieren dat we weer
écht open mogen! We heten u van harte welkom!

Carnaval
Zoals we al eerder aangaven 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!￼
Wat een teleurstelling...
Gisteren kregen we het bericht dat Andrea Voncken, die per 1 maart zou starten
als pedagogisch medewerker bij Delta voorschool de Berkenhof, om persoonlijke
redenen zich heeft teruggetrokken.
Wat een tegenvaller. De vacature wordt door Delta-voorschool direct opnieuw
uitgezet. Voorlopig zullen goede vervangers het werk overnemen.
We hopen dat we snel een nieuwe enthousiaste collega vinden.
Studiemiddag 8 maart

Dinsdagmiddag 8 maart heeft het team een studiemiddag. De kinderen van
groep 1 t/m 8 zijn vrij.
Op deze middag vinden o.a. oudergesprekken plaats.

Rapporten
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen het eerste rapport mee op donderdag 24
februari a.s.
Oudergesprekken
De oudergesprekken die eindelijk weer fysiek mogen plaatsvinden, staan gepland
in de week na de carnavalsvakantie op dinsdagmiddag 8 maart en
woensdagmiddag 9 maart a.s. U ontvangt deze week een uitnodiging van de
leerkracht van uw kind.

Centrale aanmeldingsdagen VO
Na de carnavalsvakantie zijn de aanmeldingsdagen
voor het voortgezet onderwijs.
Omdat iedere VO school het anders organiseert,
adviseren wij u op de website van de school van uw
keuze te kijken wanneer de aanmelddatum is.

Kinderstembureau:
We hebben onze school aangemeld!
Wat spannend, de
gemeenteraadsverkiezingen komen er weer
aan! Gemeente Oosterhout wil tijdens dit
feest van de democratie ook graag de
jongste inwoners betrekken. De verkiezingen zijn dit jaar op 14, 15 en 16 maart.
Het Kinderstembureau op jouw school
Al jaren organiseert JONG het Kinderstembureau op het gemeentehuis.
Maar dit jaar komen we met het kinderstembureau naar de kinderen toe!
Wat ontvangt de school?
Een kartonnen Kinderstemhokje.
Een stapel stembiljetten.
Een stembus
Een rood potlood
Aan welke verkiezing doen de kinderen mee?
Wij begrijpen dat kinderen niet gaan stemmen over woningbouw of
groenvoorziening. Daarom hebben wij een leuke stelling bedacht voor kinderen.
Misschien heb je er al wat over gehoord, maar er wordt een nieuw speeltoestel
geopend in het Slotpark.

De kinderen gaan stemmen welke smaak ijs ze willen. Want we gaan een leuke
middag organiseren voor de kinderen bij het speeltoestel. En wat past er nu
beter bij lekker ravotten in de speeltuin? IJs natuurlijk!
Waarom zou je meedoen?
Kinderen op vroege leeftijd kennis laten maken met democratie.
Draagt bij aan burgerschapsvorming.
De burgemeester brengt een bezoekje aan het Kinderstembureau en maakt de
uitslag bekend via een filmpje.
Voor alle groepen van de school.
Kost geen tijd, alleen enthousiasme.
Heb je vragen? Stel ze gerust, wij zijn bereikbaar op jong@oosterhout.nl
VinderVakantiedagen
Wanneer:
Woensdag 2 maart 10.00-12.30
Echt iets voor jou!
Als je houdt van een goed verhaal, sport en spel, muziek en dans, creatief bezig
zijn en plezier maken met andere kinderen.
Kom jij ook?
Wil jij in de voorjaarsvakantie een gezellige ochtend meemaken?
Wil je plezier maken met andere kinderen uit Oosterhout en omgeving?
Kom dan naar de VinderVakantiedag!
We verwelkomen deze ochtend 20 kinderen in en om de ruimtes van de Vinder.
Voor wie?
Alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 zijn van harte welkom.
Contact en opgave
Annemiek Buijs
ïnfo@catharina-parochie.nl
Tel: 06-16324465

Vanaf 25 februari 's middags
start de voorjaarsvakantie.
We zien de kinderen graag
weer terug op maandag 7
maart!

Het Berkenblad nr. 13 kunt u op dinsdag 8 maart verwachten.

