Berkenblad nr.14
22 maart 2022

Beste
ouders/verzorgers,
Voor u ligt het veertiende 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:

Jake van Kempen
Eymen Saglambilek
Keano Leemans

22 maart
25 maart
1 april

groep 1
groep 8
groep 3

Beste Ouders/Verzorgers,

Even een update vanuit de Oudervereniging.
We konden in de coronatijd helaas weinig doen op school, toch hebben we niet
geheel stil gezeten.
Arno (de vader van Lena uit groep 5) is de O.V. komen versterken. Hij stond bij
ons op de reservelijst.
We hopen nu nog een ouder te vinden bij de kleuters zodat we goed verdeeld
zijn over de school.
Mocht uw zoon of dochter bij de kleuters zitten en het lijkt u wel leuk om
actief bezig te zijn voor school, stuur mij dan een bericht op 0618876975.
Omdat we ervanuit gaan dat alles weer door kan gaan, zijn we druk begonnen
aan de organisatie van het schoolreisje.
Tot onze schrik is tot nu toe helaas nog lang niet genoeg ouderbijdrage binnen
gekomen voor een schoolreis zoals u van ons gewend bent.
Hoe leuk zou het zijn als we na 2 jaar corona en aanpassingen weer ouderwets
op schoolreis kunnen gaan.
Bijvoorbeeld met een touringcar. Die kost helaas best wel wat en moet ruim van
tevoren besproken worden. Veel scholen hebben ‘m al gereserveerd. Als er niet
voldoende ouderbijdrage binnen komt is de touringcar het eerste wat af zal
vallen en zal er eigen vervoer geregeld moeten worden. De afstand wordt dan
veel beperkter en er blijven veel minder mogelijkheden over.
Wilt u even kijken of u de vrijwillige ouderbijdrage al betaald heeft?
Misschien lukt het om in ieder geval alvast een deel te betalen zodat we verder
kunnen met de organisatie.
In alle gevallen zullen we zeker iets gaan doen. Wát we kunnen gaan doen, ligt
aan het bedrag dat binnenkomt. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar een
schoolreisje ook. Zonder genoeg ouderbijdrage kan het gewoonweg niet
georganiseerd worden.
Graag ontvangen wij de ouderbijdrage vóór vrijdag 8 april a.s.
Na 8 april wordt bekeken hoeveel er binnen is gekomen om zo te
bepalen wat we kunnen gaan organiseren.

Mocht u de ouderbijdrage al betaald hebben, zijn we u erg dankbaar.
Ook proberen we op andere manieren aan extra budget te komen, zoals de
verkoop van de kantoorspullen van de Sint (met dank aan Arno). Alle beetjes
helpen. Zo waren er nog meer ideeën, maar die konden door corona helaas niet
doorgaan.
Ideeën om extra budget binnen te halen zijn ook altijd welkom. Stuur
uw idee naar 06-18876975.
Laten we er een geweldig schoolreisje van maken voor onze kinderen!
Helpt u mee ?!
Groetjes, Jolanda (voorzitter, moeder Ian groep 6 en Evan groep 4))
Opnames voor op website
Gisterochtend is in alle groepen veel beeldmateriaal verzameld (video/foto's)
door professionals via Delta-onderwijs. Hiervan wordt een compilatie gemaakt
voor een filmpje van max. 1 minuut. Als de directie het uiteindelijke resultaat
heeft bekeken, vragen we aan u opnieuw toestemming i.v.m. AVG als uw kind in
beeld is gebracht. Mocht u geen toestemming geven, dan wordt het
desbetreffende beeld verwijderd of het gezicht geblurd.

Reminder lentekriebels en gezondheidsweek
Ieder jaar besteden we in maart in alle groepen aandacht aan het project
Lentekriebels.
Officieel start deze vanaf 21 maart, maar sommige groepen zijn vorige week al
gestart.
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.
Vanaf maandag 21 maart start ook de gezondheidsweek. In alle groepen
besteden we extra aandacht aan o.a. beweging en voeding.

Theorie examen verkeer groep 7
Het theorie examen verkeer worden afgenomen op donderdag 31 maart a.s.

We wensen groep 7 alvast veel succes! Herexamens worden gemaakt op dinsdag
5 april a.s. We gaan ervanuit dat iedereen de eerste keer slaagt!
Ondersteuningsteam
Op dinsdag 29 maart staat het tweede ondersteuningsteam gepland. Hierin
worden leerlingen besproken waar een hulpvraag voor is. Het bespreken van
deze leerlingen gebeurt alleen met toestemming van ouders/verzorgers.
In het ondersteuningsteam zijn naast de IB-er en de desbetreffende
leerkrachten, ook externen aanwezig: De orthopedagoog vanuit het
ondersteuningscentrum Delta en een specialist (collegiale consultatiegever)
vanuit SBO De Wissel. Ook vragen wij of ouders/verzorgers aanwezig kunnen
zijn als hun kind besproken wordt. Tijdens het ondersteuningsteam worden de
vorderingen in de ontwikkeling van de ingebrachte leerling besproken en worden
er suggesties voor de verdere begeleiding van de leerling gegeven.

Het Berkenblad nr. 15 kunt u op dinsdag 5 april verwachten.

