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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het dertiende 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:
Quinten Boesveld
11 maart
groep 8
Tijn Groen
17 maart
groep 4
Jake van Kempen
22 maart
voorschool
Dylan Egbo
23 maart
groep 8
Gezondheid juf Tine
Hierbij geven wij u nieuwe informatie over juf Tine. Ze is vorige week donderdag
overgebracht naar het revalidatiecentrum Revant in Breda. Hier zal ze voor
tenminste drie weken volledig intern verblijven en een intensief
revalidatieprogramma gaan volgen. Afhankelijk van de vorderingen wordt daarna
het vervolgtraject bepaald. Ze bedankt iedereen die haar lieve berichtjes en
bloemen hebben gestuurd. Dit doet haar goed!
We hopen van harte dat het steeds beter met haar gaat! We houden u op de

hoogte en een kaartje ontvangen vindt Tine heel fijn, want ze mist haar peuters
en het team heel erg. Hierbij nogmaals haar adres:
Tine Schellen
Parelmoervlinder 38
4904 ZP Oosterhout
Vervanging voorschool
Vanaf deze week zijn de 4 dagdelen verdeeld over 2 vervangsters Ans Calle en
Marissa van Dolen. De verdeling is vastgesteld door Delta-voorschool en heeft te
maken met de inzet van Ans en Marissa op andere voorschoollocaties. Graag uw
begrip daarvoor.
Maandagmiddag: juf Ans
Dinsdagmiddag: juf Marissa
Woensdagochtend: juf Ans
Donderdagochtend: juf Marissa
Wij hopen dat ze zich snel thuis voelen op de Berkenhof.

Update informatie GGD coronavirus
Sinds vrijdag 6 maart 18.00 uur
adviseert het RIVM inwoners van de
provincie Noord-Brabant bij
verkoudheid, hoesten of koorts hun
sociale contacten te beperken. Dit
betekent: blijf thuis. Om de mogelijke
verspreiding in deze provincie in kaart te
brengen, start het RIVM zaterdag 7 maart een steekproefonderzoek naar COVID19.
Op de website van de Rijksoverheid worden de meest gestelde vragen en
antwoorden steeds geactualiseerd. In deze mail lees je de meest voorkomende
vragen en antwoorden m.b.t. scholen en kinderopvang.
Moeten scholen / kinderopvangorganisaties in Noord-Brabant hun
deuren sluiten?
Het is niet nodig scholen of kinderopvangorganisaties te sluiten. Kinderen die
geen klachten hebben kunnen gewoon naar school of de kinderopvang.
Kinderen die last hebben van een van de onderstaande klachten moeten
thuisblijven:




Verkoudheid
Hoesten
Koorts (meer dan 38 graden)

Dit geldt ook voor alle medewerkers: bij bovenstaande klachten moeten
zij thuisblijven.
Moet ik als school / kinderopvangorganisatie in Noord-Brabant
maatregelen nemen? Zo ja, welke?
Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te
voorkomen (goede hygiëne). Kinderen en medewerkers die last hebben van
verkoudheid, hoesten of koorts (meer dan 38 graden) moeten thuisblijven. Er
zijn geen specifieke maatregelen nodig op school of kinderopvang.

Ik werk op een school, kinderdagverblijf of gastouderopvang in NoordBrabant. Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?
Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te
voorkomen:




Zorg dat de kinderen en jijzelf regelmatig de handen te wassen met water
en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes als je moet hoesten of niezen. En gooi ze
direct weg.

Heb je vragen?
Als GGD volgen we de situatie rondom het coronavirus op de voet. Dit doen wij
samen met het RIVM en de veiligheidsregio. Alle huisartsen zijn geïnformeerd
door de GGD.
Meer informatie over het coronavirus kun je lezen op de website van de GGD en
op dewebsite van het RIVM. Zit jouw vraag hier niet tussen? Bel dan met het
RIVM 0800 - 1351 of de GGD: 0900 - 364 64 64.
We houden u op de hoogte als de GGD en het RIVM met nieuwe
informatie komen via mail, klasbord en website!
Deltaprotocol inzake coronavirus
Zoals vorige week gemeld hanteren alle Delta-scholen het advies van de GGD en
RIVM over het omgaan met het coronavirus.
In de praktijk betekent dit:
-dat de scholen gewoon open blijven.
-dat leerkrachten, stagiaires, onderwijsassistenten etc. die voldoen aan de
risicobeschrijving van de GGD thuisblijven of door de directie naar huis worden
gestuurd en thuis blijven tot de klachten over zijn of er nieuwe instructie van de
GGD volgt.
-dat kinderen die voldoen aan de risicobeschrijving van de GGD thuis worden
gehouden (geoorloofd verzuim) of door de directie naar huis worden gestuurd als
zij onverhoopt toch op school komen en thuis blijven tot de klachten over zijn of
er nieuwe instructie van de GGD volgt.
-dat leerkrachten die thuis moeten blijven worden vervangen door de
overformatie, door inzet van Leswerk of dat tekort wordt opgevangen door het
samenvoegen van groepen, omdat er immers een aantal kinderen thuis zullen
zijn.
-het naar huis sturen van groepen wegens tekort van personeel mag, zoals
bekend, alleen met toestemming van één van de leden van het college van
bestuur.
MOOVE inzake corona
Vrijdagochtend hebben de groepen 3 t/m 8 gymles die gegeven wordt door een
vakdocent van MOOVE. Ook zij hanteren de richtlijnen vanuit de GGD/RIVM. Als
de gymdocent gezond is, geeft hij vrijdag de gymlessen.

Informatie leerplicht West-Brabant
Wij krijgen verschillende vragen binnen
over het coronavirus en het naar school
gaan, bijvoorbeeld of scholen hun
deuren moeten of mogen sluiten en of
kinderen uit voorzorg thuis gehouden
kunnen of moeten worden.
Graag informeren wij jullie naar
aanleiding hiervan.
Algemene informatie
Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over dit
onderwerp. Hierin vindt u de richtlijnen van het RIVM die aangehouden dienen
te worden.
Scholen
Er is momenteel geen aanleiding om scholen te sluiten. De lokale GGD kan in
overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling –
of een deel daarvan – te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit van de
burgemeester moeten scholen/onderwijsinstellingen onderwijs verzorgen. Sinds
vandaag zijn er in West-Brabant scholen waarbij klassen vrij krijgen doordat de
leerkrachten uit voorzorg niet mogen werken en er geen vervanging beschikbaar
is. Dit conform het advies van het RIVM. Als een school of instelling niet is
gesloten, dan geldt de leerplicht.
Ziek melden/ niet ziekmelden
Het Coronavirus roept vragen op m.b.t. aanwezigheid en ziekmelding. Zolang
een school/onderwijsinstelling niet is gesloten en er geen sprake is van een klas
die vrij krijgt omdat de leerkracht niet mag werken, dan geldt de Leerplichtwet.
Alleen als kinderen uit Noord-Brabant last hebben van verkoudheid, hoesten of
koorts, is het advies om het kind ziek te melden op school. Een kind mag niet uit
voorzorg worden thuisgehouden, als er geen klachten zijn.
Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan worden overlegd met de
huisarts of GGD. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt, zijn
vrijgesteld van de Leerplichtwet.
Ongeoorloofd schoolverzuim moet u als school bij ons melden via het
verzuimregister van DUO, dit volgens de richtlijnen. Maar natuurlijk kunnen we
begrijpen dat het coronavirus een zoektocht is. Het vraagt om maatwerk en wij
vragen aan u om de situatie zorgvuldig te bekijken en waar nodig de richtlijnen
te volgen. Wanneer kinderen die geen klachten hebben die op het coronavirus
wijzen toch thuis worden gehouden, al dan niet uit voorzorg, moet er gemeld
worden. Bij twijfelachtig ziekteverzuim moet u eerst de GGD (M@ZL)
inschakelen. Als daarna blijkt dat er geen sprake is van ziekte, of er twijfels
blijven bestaan over het ziekteverzuim, moet leerplicht worden ingeschakeld en
moet er dus ook een melding worden gedaan via het verzuimregister.
Wij zullen per situatie bekijken hoe we de verzuimmelding kunnen oppakken.
RBL West-Brabant
Postbus 90156, 4800 RH Breda
T (076) 529 81 10
E info@rblwest-brabant.nl

Tevredenheidsonderzoek
Eén keer per twee jaar wordt bij alle Delta-scholen de vragenlijst
oudertevredenheid afgenomen.
Voor de eerste keer maakt Delta-onderwijs hiervoor gebruik van de vragenlijst
vanuit Vensters. Vensters maakt op schoolniveau een rapportage. Elke school
maakt een plan van aanpak na de uitslag.
Volgende week krijgt uw kind een briefje met daarop de inloggegevens mee. De
toegangscodes zijn willekeurig gekozen en niet te herleiden naar namen van
ouders.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Centrale aanmeldingsdagen VO
Dinsdag 10 maart en donderdag 12 maart zijn de aanmeldingsdagen voor het
voortgezet onderwijs.
U heeft hierover al informatie gekregen van juf Suzanne en/of meneer Wouter.
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.
Geen loden waterleiding
Zoals u misschien in de media heeft gehoord, zijn er o.a. schoolgebouwen die
loden waterleidingen hebben en daardoor is het drinken van kraanwater niet
gezond voor kinderen. De Berkenhof is gebouwd na 1960 en heeft geen loden
waterleiding. Gezond kraanwater dus!
Zwembadvaardigheid groep 7/8
De lessen zwembadvaardigheid o.l.v. sportcoach
Nicole Huizinga van MOOVE, gaan vooralsnog
komende week van start. Zwemdiploma A is
voorwaarde om hier aan mee te doen! Juf
Suzanne checkt dit van te voren. Voor kinderen
zonder zwemdiploma zal een alternatief worden
aangeboden.
De lessen vinden plaats in zwembad de Warande op
de volgende maandagmiddagen: 16 maart, 23
maart, 30 maart en 6 april. Tijd: 14.00-15.00
Juf Suzanne zorgt voor verdere informatie indien nodig. De kinderen gaan hier
met de fiets naar toe, gelijk een goede verkeersoefening én extra beweging voor
de kinderen. Mochten wij vanuit MOOVE een bericht krijgen dat deze
lessen i.v.m. het coronavirus geannuleerd worden, dan hoort u dit
natuurlijk van ons!

Week van de Lentekriebels
Ieder jaar besteden we in maart in alle groepen aandacht aan het project
Lentekriebels.
We gebruiken daarvoor de digitale methode
“Kriebels in je buik”, een doorlopende leerlijn
van groep 1 t/m 8 met lessen die de seksuele
ontwikkeling van kinderen volgen.
De Week van de Lentekriebels heeft als doel
om kinderen van groep 1 t/m 8 te
ondersteunen bij hun relationele en seksuele
ontwikkeling en te leren verantwoorde keuzes
te maken. Dit draagt bij aan een respectvolle
samenleving en een veilig en prettig
leefklimaat. Naast de digitale methode gebruiken we ook twee boekenpakketten
van de bibliotheek, één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw.
Actie Oosterhout Schoon
Ieder jaar doen wij met alle groepen mee met de actie Oosterhout
Schoon. Dit valt onder Burgerschap, een verplicht vak binnen het
basisonderwijs.
Op vrijdagmiddag 20 maart steken alle kinderen de handen uit de
mouwen om in de Larenbuurt al het zwerfafval wat ze tegenkomen op de
stoep, op de straat en in de struiken te verzamelen en op te ruimen. De
gemeente voorziet de kinderen van papierprikkers, handschoenen en
veiligheidshesjes.
We vinden het belangrijk dat we op deze manier kinderen
verantwoordelijkheid bijbrengen om afval in de daarvoor bestemde
vuilnisbak te gooien, daar waar het hoort.
Gezondheidsweek
Vanaf maandag 23 maart start de gezondheidsweek. In alle groepen besteden
we extra aandacht aan o.a. beweging en voeding.
Sportdag
Dit jaar houden we onze jaarlijkse sportdag op vrijdag 17 april.
De sportdag wordt dit jaar gehouden in het complex van Arkendonk.
Natuurlijk hebben wij uw hulp daarbij weer hard nodig!

Wilt u ons helpen, dan kunt u zich aanmelden door het onderstaande
strookje in te vullen en dit in te leveren bij de leerkracht van uw kind.
Wij hopen op uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
de sportdagcommissie
________________________________________________________________
Naam:
Ouder / verzorger van:
Groep:
komt graag helpen op de sportdag op 17 april.

Spelenderwijs jezelf leren zijn
Jong geleerd is oud gedaan. Als kinderen leren zichzelf te zijn en
bij zichzelf te blijven in de drukte van alledag, – blijkt uit
onderzoek -, zijn kinderen gelukkiger, zijn gezinnen gelukkiger, is
er minder ruzie en stijgen de concentratie, het plezier en de
leerprestaties op school.
Ga je mee op ontdekkingsreis?
We trekken met de kinderen de wijde wereld in! We toveren
onszelf al zingend en dansend in een vlinder of in de kleuren van de regenboog!
We gaan op ontdekkingsreis in het oerwoud, je eigen droom-eiland of de grote
oceaan. Reis mee door je eigen lichaam en zintuigen. Ontmoet je emoties en
leerjezelf binnenstebuiten kennen. Ontdek wat je leuk vindt en welke talenten jij
hebt!
Kinderen willen:
Helemaal zichzelf zijn en zich lekker in hun vel voelen
Spelen met andere kinderen, of juist lekker op zichzelf zijn
Vol energie zitten en ontspannen zijn
De gedachten in hun hoofd soms rustiger kunnen maken
Kunnen omgaan met bijv. buikpijn of spanning
Stevig in hun schoenen staan
Lekker bezig zijn en veel lol hebben
Wat is het?
Het is een les met kinderyoga, dans en ontspanning. We zijn lekker aan het
bewegen, creatief bezig en we wisselen dat af met rustmomenten. Er worden
verhalen voorgelezen, spelletjes gedaan, getekend, gezongen en gedanst. We
zoeken de stilte op en we gebruiken juist geluid en muziek.
De kinderen leren hun zintuigen ontwikkelen en leren het verschil tussen
spanning en ontspanning, en hoe je dat zelf kunt beïnvloeden. In een veilige
sfeer kunnen ze hun gevoelens en fantasie naar voren brengen, sociale
vaardigheden ontwikkelen en ontdekken wie ze zijn.
Voor wie?
Kinderen van 4 t/m 6 jaar
Kinderen van 7 t/m 9-10 jaar
Hoe werkt het?
Wanneer: Iedere woensdagmiddag van 18 maart t/m 22 april
Tijd: 4 t/m 6 jaar: woensdagmiddag 17.00-18.00 uur
7 t/m 9 jaar: woensdagmiddag 18.00-19.00 uur
Locatie: Eigentijdz Klank & Yogastudio, Hoge Ham 15R Dongen
Prijs: De prijs voor alle 6 lessen is €55,-. Je koopt een strippenkaart voor alle 6
lessen. Er wordt geen geld teruggegeven bij gemiste lessen. Minimaal 5
kinderen, maximaal 12.

Aanmelden
Leuk als jouw kind erbij is! Om hem of haar aan te melden, stuur je een mailtje
naar avelijnyoga@gmail.com.

Op 28 maart 2020 organiseert het
WNF een aantal activiteiten voor de
leerlingen van groep 6/7/8!
Inloop: 19.15
Start activiteiten: 19.30
Eindtijd: 20.45
Locatie: STEK, Breda.
Kosten: Gratis, donatie is mogelijk
>> AANMELDEN KAN TOT 23
MAART <<

Tijdens de activiteiten zijn de kinderen onder begeleiding van vrijwilligers van het
WNF en zijn er BHV’ers aanwezig. De activiteiten zullen in groepjes van +/- 10
kinderen bestaan en zullen rouleren tussen de activiteiten.
Er is ruimte voor ongeveer 60 kinderen,
aanmelden is verplicht, vol=vol.
Overige belangrijke informatie:
Stuur de volgende infromatie:
- Ouders zijn ook
- Naam
welkom, er is koffie en
- Leeftijd
thee aanwezig
- School
- Trek warme kleding aan
- Klas
(die niet schoon hoeven
- Met hoeveel mensen je komt
te blijven)
Naar: sanne.dejong94@hotmail.com
- Neem een zaklamp

mee

Het 14e Berkenblad kunt u dinsdag 24 maart verwachten.

