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

Eymen Saglambilek
Natalin Alkhalaf
Jaydan Kisasondi
Keyano Leemans
Baran Dogan

25 maart
30 maart
31 maart
1 april
5 april

groep 7
groep 8
groep 3
groep 2
groep 7

Welkom in groep 1
We wensen Jake van Kempen heel veel succes en plezier
toe in groep 1! In april en net na de meivakantie
stromen er nog meer kinderen in. Groep 1-2 zit dan vol.
Nieuwe aanmeldingen starten in het nieuwe schooljaar.
Ouderapp
Vanaf vandaag gaat onze OuderApp in gebruik en
nemen wij afscheid van Klasbord. Alle communicatie loopt voortaan via onze
nieuwe OuderApp. U heeft de flyer al ontvangen waarop staat hoe u zich aan
kunt melden bij de nieuwe app. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact

opnemen met de groepsleerkracht van uw kind.

Studiemiddag 25 maart
Zoals vermeld staat op de informatiekalender heeft het team op
donderdagmiddag 25 maart een studiemiddag. De kinderen van groep 1 t/m 8
zijn dan vrij.
Voorbereiding op het theoretisch verkeersexamen groep 7
Het theorie-examen wordt gehouden op woensdag 31 maart 2021.
Kort voor deze datum worden op de scholen de schriftelijke examenopgaven
bezorgd. We wensen groep 7 alvast veel succes!
Herexamens dienen gemaakt te worden op donderdag 1april.
Paasviering
De werkgroep Pasen heeft een viering georganiseerd die in de eigen groep wordt
uitgevoerd. Daarnaast wordt vanaf groep 5 t/m 8 het paasverhaal aangeboden.
Peuteruurtje Pasen
Door de Coronamaatregelen moeten we het Peuteruurtje Pasen
donderdagochtend 1 april helaas annuleren.
Goede Vrijdag/Paasweekend
Vrijdag 2 april begint het paasweekend. Dinsdag 6 april komen de kinderen vanaf
voorschool t/m groep 8 weer naar school.

Rectificatie
Op de informatiekalender staat bij 11 april eerste paasdag. Dat moet natuurlijk 4
april zijn.
Ondersteuningsprogramma Covid-19
Na de meivakantie gaan wij van start met een
extra ondersteuningsprogramma. Dit
programma wordt gesubsidieerd door de
minister en is bedoeld voor kinderen die een
achterstand hebben opgelopen vanwege de
lockdown in het voorjaar van 2020. De
subsidieregeling heeft als doel dat leerlingen
die het ondersteuningsprogramma volgen, een
reëel perspectief hebben op het wegwerken
dan wel inhalen van de opgelopen onderwijsen leerachterstanden.
Wij als school hebben ervoor gekozen om een ondersteuningsprogramma op te
zetten voor kinderen, van groep 4 t/m groep 8, die door de lockdown een
achterstand hebben opgelopen op het gebied van het begrijpend lezen.
Met behulp van de Cito- scores van begrijpend lezen zal er gekeken worden of
uw kind in aanmerking komt voor het ondersteuningsprogramma. Wanneer dit
het geval is ontvangt u voor de meivakantie een brief met de nodige toelichting.
Wij hopen u voor nu zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Het team van de Berkenhof wenst u
een fijn paasweekend toe!
Het Berkenblad nr. 15 kunt u op dinsdag 6 april verwachten.

