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Beste 
ouders/verzorgers, 

Voor u ligt het vijftiende Berkenblad van het schooljaar 2021-2022. 
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl  

 

  
 
De volgende jarigen worden van harte gefeliciteerd door alle kinderen en het 

team van de Berkenhof: 
  

 
 
Stefano van Keulen groep 1 7 april 
Omar Ahmad Ismael groep 5 10 april 
 

Uitslag theorie-examen veilig verkeer 
Groep 7 heeft vorige week woensdag 31 maart het 

theorie-examen veilig verkeer gemaakt. Ze hebben 
dit heel goed gedaan, want ze zijn allemaal 
geslaagd! Gefeliciteerd!!!  
 
 

Hieperdepiep hoera! 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


 
Berkenhofshow 
Eindelijk na 2 jaar mogen we ouders weer 

uitnodigen om aanwezig te zijn bij de 
Berkenhofshow!  
U bent van harte welkom in de aula van de 
Berkenhof op woensdag 6 april vanaf 11.30! 

 
Nieuwe pedagogisch medewerker 

voorschool 
Vanaf 1 april j.l. heeft Stichting Delta-voorschool Ilmihan Çetin benoemd als 

pedagogisch medewerker op de voorschool van de Berkenhof. Zij is 4 dagdelen 
aanwezig. We heten haar van harte welkom en wensen haar veel werkplezier 

toe. Hierbij stelt zij zich aan u voor:  
 
Mijn naam is İlmihan. İk ben getrouwd en ben moeder van een zoon. Lezen en 
creatief bezig zijn doe ik graag. Vrijdag 1 april ben ik begonnen als juf van de 

peutergroep! İk mag de allerkleinste kinderen van de school voornamelijk leren, 
met ze spelen, knutselen, begeleiden en steunen tot ze kleuters zijn. Dit doe ik 

graag samen in nauw contact met de ouders en school! 
 

 

Peuteruurtje 
Donderdagochtend 14 april bent u als 
(nieuwe) ouder van een peuter van harte 

welkom bij het tweede peuteruurtje van dit 
schooljaar. De flyers zijn uitgedeeld en 

posters hangen op.Thema is Pasen. 
 

 

 

Paasviering 14 april 
Ieder jaar houden wij op Witte Donderdag een specifieke 

paasviering vanaf groep 3 t/m 8. De werkgroep 
Paasviering organiseert dit en zoekt daarbij naar een vorm 

en thema die begrijpelijk zijn voor de kinderen. 
 

 



Studiemiddag en start paasweekend 
Zoals vermeld staat op de informatiekalender heeft 
het team op donderdagmiddag 14 april een 

studiemiddag. De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn 
dan vrij. Voor hen begint hiermee het paasweekend 

omdat ze op Goede Vrijdag ook vrij zijn. 
Dinsdag 19 april komen de kinderen van voorschool  

t/m groep 8 weer naar school. 

 

Voorschool dicht op Goede Vrijdag. 
De voorschool van de Berkenhof is op vrijdagochtend 15 april ook dicht. 

 

Het team van de 

Berkenhof wenst u: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Berkenblad nr. 16 kunt u op dinsdag 19 april verwachten. 

 


