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

Tijn Groen
17 maart
Jake van Kempen 22 maart

groep 5
voorschool

Herinnering tevredenheidsonderzoek
In de week na de carnavalsvakantie heeft uw oudste kind een briefje met daarop
de inloggegevens meegekregen. De toegangscodes zijn willekeurig gekozen en
niet te herleiden naar namen van ouders. Mocht u uw code kwijt zijn, dan heeft
juf Klaartje een nieuwe voor u. We hebben nu 25 responsen op de ouderenquête.
We hebben er 41 nodig voor een betrouwbare uitslag.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Deltaprotocol inzake schoolkamp groep 7/8
Veel scholen willen de schoolkampen laten doorgaan, binnen de huidige regels.
Binnenkort volgt een Delta-protocol waarin wordt aangegeven dat het
onder voorwaarden is toegestaan. Dit protocol moet door de GMR worden
geaccordeerd.
Onze groep 7/8 gaat na de meivakantie op kamp: Er zijn dan waarschijnlijk
versoepelingen.

Snel naar huis
Zoals u weet is het de bedoeling dat ouders en kinderen na schooltijd snel naar
huis gaan. De meeste ouders houden zich daar goed aan!

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
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 22 maart start de gezondheidsweek. In alle groepen besteden
we extra aandacht aan o.a. beweging en voeding.
Ouderapp
Vanaf dinsdag 22 maart gaat de nieuwe ouderapp online. Vandaag krijgt u een
mail met dit Berkenblad en de flyer van de ouderapp. Hierop staat precies hoe u
de ouderapp van de Berkenhof installeert op uw telefoon,
Aandacht voor de verkeerssituatie Kevelaar
De directie heeft contact opgenomen met de verkeersdeskundige Dommelbergen
van de gemeente Oosterhout. Deze verkeersdeskundige komt binnenkort op
locatie bekijken welke mogelijkheden er zijn om de parkeerproblematiek in de
Kevelaar aan te pakken en op te lossen. Nu blokkeren auto’s en taxibusjes
geruime tijd de routing rondom de parkeerplaatsen. We houden u op de hoogte.
Voorschool wordt peutertijd
Vanaf 17 mei a.s. gaan de nieuwe peutertijden in. Deltavoorschool heeft een
flyer gemaakt die de ouders deze week mee krijgen. De tijden en dagdelen zijn
veranderd:
Het worden 4 ochtenden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De
woensdag vervalt.

Tijden: 8.30-12.30u
U krijgt binnenkort meer informatie over de invulling van de Peutertijd en de
betalingsregeling.
Vervanging ziekte juf Marissa
Helaas is juf Marissa vanwege ziekte afwezig. Deltavoorschool is
verantwoordelijk voor het regelen van de vervanging. We hopen dat er alle
dagdelen vervanging zal zijn, maar dat kunnen we niet garanderen. U wordt
geïnformeerd als er geen invallers beschikbaar zijn en wij het intern niet op
kunnen lossen.

Vakantierooster 2021-2022
Hierbij alvast het vakantierooster voor het
schooljaar 2021-2022. De studiedagen worden later
ingepland.

Herfstvakantie zuid: 25 oktober 2021 t/m 29
oktober 2021
Kerstvakantie heel Nederland: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie zuid: 28 februari 2022 t/m 4 maart 2022
Meivakantie: 25 april 2022 t/m 6 mei 2022
Zomervakantie zuid: 25 juli 2022 t/m 2 september 2022
Vrije dagen:
Tweede Paasdag 18 april 2022
Koningsdag 27 april 2022
Hemelvaart 26 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022
Centrale studiedag in combinatie met de nieuwjaarsbijeenkomst van stichting
Delta-onderwijs (leerlingen zijn vrij) donderdag 13 januari 2022.

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

