Berkenblad nr.15 7 april 2020

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het vijftiende Berkenblad van het schooljaar 2019-2020.
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl
De groepsleerkracht stuurt de nieuwsbrief via de mail naar u door. Mocht u toch
liever een papieren versie wensen, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van
uw kind. Op de informatiekalender ziet u wanneer er een Berkenblad uitkomt.

De volgende jarigen worden van harte gefeliciteerd door alle kinderen, juffen en
meneren van de Berkenhof:
Omar Ahmad Ismaël
10 april
groep 3
Maryn van ’t Goor
20 april
voorschool
Dino Causevic
20 april
groep 7
Ranya Jadnanansing
24 april
voorschool
Lorett Kaku
25 april
groep 1
Keyano van den Ouweland
2 mei
groep 6
Dylano van Konijnenburg
2 mei
groep 8
Alicia Farla
6 mei
groep 3
Keestiano van der Made
9 mei
groep 5
Omdat het nu niet mogelijk is om bovenstaande kinderen live te feliciteren, doen
we dit op een andere manier….verrassing.

Update sluiting scholen i.v.m. laatste
corona maatregelen (31-03-2020)
Maandag 31 maart j.l. is bekend gemaakt dat
de maatregelen voor de scholen zijn verlengd
tot in ieder geval 28 april. Dat betekent dat
onze school ook tot die tijd helaas gesloten is.
In de week van 6 april en de week van 14 april (maandag 13 april is het
2e paasdag) zal er, net als in de voorgaande weken, schoolwerk voor de
kinderen klaargezet worden.
De leerkracht van uw kind zal daarover zeker met u communiceren via de mail
en/of klasbord.
Van maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei is het meivakantie. In deze
weken zal er géén schoolwerk voor de kinderen zijn. Ook zij hebben deze tijd
nodig om weer op te laden.
Hopelijk starten we woensdag 6 mei weer op school, maar dat kunnen we nog
niet met zekerheid zeggen. We verwachten op 21 april hier meer over te weten.
Mocht u toch overige vragen hebben neem dan gerust contact op. Wij zullen u
altijd zo goed mogelijk te woord staan of doorverwijzen naar de juiste instanties.
Dank u voor uw begrip en medewerking in deze uitzonderlijke omstandigheden !

Toch een Berkenhofshow!
Onderstaand bericht kregen juf wendy, juf
Annick en juf Oumaima vorige week
toegestuurd. Omdat het zó leuk is, hebben
we van iedere ouder die hierbij betrokken
is, toestemming gekregen om dit te delen.

https://boards.wetransfer.com/board/sr7f11mmyyb6f66r320200401195750/late
st?token=a91a223b-7c31-4573-a1a2-537e38fd7830
“Lieve juffen !
Nou hier is die verassing dan !!
Heel veel kijkplezier!
Veel liefs van ons allemaal!”

Opvang op Goede Vrijdag
Zoals op de informatiekalender vermeld staat, zijn kinderen en leerkrachten op
Goede Vrijdag vrij. De kinderen die nu naar school komen tijdens de schooluren,
kunnen ook op deze dag indien noodzakelijk worden opgevangen op onze locatie.
Meneer Leon en meneer Wouter zijn vrijdag 10 april aanwezig.

Online Paasviering
Ieder jaar houden wij op Witte
Donderdag een specifieke
paasviering. Omdat de school
nu gesloten is, kan dit
uiteraard niet doorgaan.
Op Witte Donderdag 9 april zal
er om 9.30u een viering voor
het basisonderwijs worden
aangeboden via
start.verus.nl. Na de live
uitzendingen zijn de vieringen
direct als video online
beschikbaar en daarmee in te
zetten op een tijdstip dat past

binnen het eigen lesprogramma.
Presentatoren Elbert Smelt en Rinke Verkerk nemen de leerlingen mee door het
Paasverhaal. Pasen is daarbij het feest van de goede hoop dat er altijd een nieuw
begin mogelijk is, zelfs aan de donkerste nacht komt een eind.
Update gezondheid juf Tine
Juf Tine is thuis. Dat is natuurlijk heel fijn voor haar. Gelukkig is ze niet besmet
met corona!
Ze geniet ervan om thuis te zijn en van het mooie weer. Ze doet al wat kleine
klusjes in haar huishouden, wel in een rustig tempo en niet te lang.
Haar revalidatietraject is nog niet hervat.
We houden u op de hoogte! Juf Tine is heel blij met alle kaartjes en berichtjes
die ze ontvangt. Dank u wel daarvoor!
Pasen én meivakantie
Vanaf 20 april t/m dinsdag 5 mei zijn alle kinderen vanaf voorschool t/m groep 8
vrij. We hopen de kinderen weer graag gezond terug te zien op woensdag 6 mei,
áls tenminste de scholen weer open zijn! We verwachten op 21 april hier meer
over te weten. We berichten u daar zeker over.

We wensen u alvast
fijne dagen met vooral
veel zon en aangename
lentetemperaturen!

Het 16e Berkenblad kunt u dinsdag 12 mei verwachten.

