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Beste
ouders/verzorgers,
Voor u ligt het dertiende Berkenblad van het schooljaar 2021-2022.
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:

Bahaa Rahmeh
16 maart
Tijn Groen
17 maart
Jake van Kempen 22 maart

groep 7
groep 6
groep 1

Versoepelingen Coronamaatregelen
Hieronder nogmaals de meest recente informatie:
•

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

•
•
•
•
•

Kinderen mogen weer door 1 ingang de school binnen.
Kinderen mogen het hele schoolplein weer gebruiken tijdens het
speelkwartier.
Ouders, verzorgers en andere externen mogen de school weer in.
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
Voor de vakantie heeft u van het team van de Berkenhof een uitnodiging
ontvangen voor een koffie-uurtje om te vieren dat we weer écht open mogen!
Misschien was het u ontschoten of was u verhinderd, maar in ieder geval zijn er
vanochtend vier ouders geweest. Fijn!
Het is de bedoeling dat we met regelmaat een koffie-uurtje inplannen. Tot een
volgende keer!
Carnaval 2022
De hele week voor de carnavalsviering van vrijdag genoten de kinderen van de
voorpret: Gekke harendag, FluorShinedag, Gekke schoenendag en Rood-Groene
dag. Wat een creatieve invulling hebben de kinderen, al dan niet met hulp van
hun ouders, hieraan gegeven! Complimenten! Wat goed en leuk gedaan! Op
vrijdag voor het eerst weer samen in de aula voor de polonaise én de
groepsoptredens!
De optredens waren goed voorbereid en uitgevoerd!
Hartelijk dank ouders, team en oudervereniging voor alle hulp om de
carnavalsviering voor de kinderen op school weer tot een succes te maken!

Reminder oudergesprekken
Deze week zijn er op dinsdagmiddag 8 maart en woensdagmiddag 9
maart oudergesprekken. Uw kind heeft de uitnodiging voor de vakantie
meegekregen.
ICT migratie
Voor de vakantie hebben we een ict-migratie gehad. Eén van de voordelen
hiervan is dat de chromebooks gemakkelijker in de klas te gebruiken zijn met
een eigen leerlingenaccount. Groep 3/4 gebruikt ze voor extra oefening met de
software van de methodes. In de hogere groepen worden ze bijv. ingezet voor
werkstukken.

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!
Op maandag 14 maart komt een
contactpersoon van de gemeente
Oosterhout het stembureau installeren.
Daarnaast staat de Berkenhof, onder
voorbehoud, op de route die de burgermeester zal afleggen tijdens zijn ronde
langs alle stembureaus.
Als er niets urgents tussen komt zal hij rond 13.20 de school bezoeken.
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

Week van de Lentekriebels
Ieder jaar besteden we in maart in alle
groepen aandacht aan het project
Lentekriebels. We starten vanaf 21 maart
a.s.
We gebruiken daarvoor o.a. 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 en rekening houdt met de
leeftijd van de kinderen.
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.

Gezondheidsweek
Vanaf maandag 21 maart start ook de gezondheidsweek. In alle groepen
besteden we extra aandacht aan o.a. beweging en voeding

Een GRATIS BOOM voor u ; Een
BIJENHOTEL voor SCHOLEN
De Werkgroep Oosterhout Duurzaam
nodigt de inwoners van Oosterhout
voor het 2e jaar op rij uit om gratis
een boom op te halen om hun tuin te
vergroenen.
Op zaterdag 19 maart a.s. van
11.00 tot 15.00 uur delen wij op
onderstaande locaties GRATIS
boompjes en struiken uit.

-

- MEK, Veerseweg 100, Oosterhout
(bessenstruiken, frambozenstruiken,
vlinderstruiken,
sneeuwbalstruiken)
Hoveniersbedrijf Jan van den Heijkant, Helleke 13, Oosterhout
(meidoorn, krenteboompje, els, berk, es en wilg)
Sophia's Tuin, Seterseweg 7, Dorst, (wilde appel, wilde kers, aalbes,
lijsterbes)
Hoveniersbedrijf Braat, Achterstraat 6B, Den Hout, (zwarte bes,
gelderse roos, gele kornoelje, kardinaalsmuts, hazelaar, sierappel, tamme
kastanje, winterlinde, knotwilg, en walnoot)

-

Floralia Park, Beneluxweg 63, Oosterhout (sporkehout, mahoniestruik,
jasmijn, sleedoorn, ribes en katwilg)

Alle boompjes/struiken zijn klein 40/60/80/100 cm en hebben geen aarde/kluit.
Dus u kunt ze gemakkelijk op de fiets vervoeren.
Ze worden ter beschikking gesteld door Hoveniersbedrijven Jan van den
Heijkant, Braat, Eric Kuipers, Roteryclub Oosterhout en de Gemeente
Oosterhout.
Wij hebben gekozen voor een grote variëteit aan boompjes en struiken. Dit om
de biodiversiteit te verhogen. Als je een boom plant, maak je meteen een
leefgebied voor planten en dieren. Denk aan hommels, wilde bijen en vlinders.
Het gaat nog steeds niet goed met deze bestuivers.
Om de aandacht voor de bestuivers ook aan kinderen door te geven delen wij op
maandag 21 maart a.s. aan 14 basisscholen een bijenhotel uit.
Wij hopen daarmee de interesse van de kinderen te wekken voor de natuur.
Tot 19 maart a.s.
De Werkgroep Oosterhout Duurzaam

Vakantierooster 2022-2023
Hierbij alvast het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023.
De studiedagen worden later ingepland.
Herfstvakantie - van 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie - van 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie - van 20 februari t/m 24 februari 2023
Goede Vrijdag - 7 april 2023
Tweede Paasdag - 10 april 2023
Meivakantie - van 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart - van 18 mei t/m 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag - 29 mei 2023
Zomervakantie - van 17 juli t/m 25 augustus 2023

Het Berkenblad nr. 14 kunt u op dinsdag 22 maart verwachten.

