Berkenblad nr.16 12 mei 2020

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het zestiende 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:
Danté Vissers
Issam El Haddouti
Jace Veth
Anouar Tachi
Djenna Dahoum
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Vakanties 2020-2021
Gisteren hebben we gelukkig een deel van de kinderen weer in school gezien.
Het voelt dan ook wat vreemd om al over vakantie te beginnen, maar in verband
met het verzetten van dit jaar geboekte vakanties doen we dit toch.
De schoolvakanties voor komend schooljaar ziet u hieronder. Naast deze

vakanties worden er in schooljaar 2020-2021 ook weer een aantal studiedagen
ingepland. Deze komen zoals bekend op de informatiekalender te staan en
volgen dus op een later moment.
Start schooljaar 2020-2021:
Maandag 24 augustus 2020
Herfstvakantie: maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Carnavalsvakantie: maandag 15 februari 2021 t/m vrijdag 19 februari 2021
Tweede Paasdag: maandag 5 april 2021
Koningsdag: dinsdag 27 april 2021
Meivakantie: maandag 3 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021 (dit is inclusief
Hemelvaart)
Tweede Pinksterdag: maandag 24 mei 2021
Zomervakantie: maandag 26 juli 2021 t/m vrijdag 3 september 2021

Heropening scholen
Vorige week op 6 mei heeft u hierover de
informatie via de mail ontvangen. De inhoud
van de ouderbrief staat ook op onze website.
Na een vakantie komt de werkgroep kriebelen
altijd langs om alle kinderen te controleren.
Helaas mag dit nu niet. We zijn blij dat de
kinderen eindelijk weer naar school mogen, weliswaar in halve groepen.

Update gezondheid juf Tine
Juf Tine is thuis en gezien wat haar is overkomen, gaat het
goed met haar. Ze pakt al heel veel dingetjes aan en moet
dit leren in rust te doen, zo gaf ze laatst aan. Vorige week is
ze voor het eerst op school geweest. Ze keek hier enorm
naar uit, want ze mist alles en iedereen zo. Dit
theemomentje in een rustige school heeft haar goed gedaan!
Uiteraard houden we u op de hoogte. Op dit moment neemt
Marissa van Dolen alle 4 de dagdelen van de voorschool
over.

Schooljaar 2020-2021
Ondanks alle corona maatregelen zijn
we op dit moment ook volop bezig met
de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar. We houden u op de hoogte
en informeren u als het plaatje
schooljaar 2020-2021 rond is.

Overname Juzt
Per 1 april 2020 is Juzt overgenomen door zorgaanbieder Jonge Kind Centrum
(JoKi-C). Fijn dat er voor onze collega’s van voormalig Juzt aan alle onzekerheid
en stress een einde is gekomen!

Hemelvaartsweekend
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei zijn alle
kinderen van voorschool t/m groep 8 vrij.

Voortgang eigen mobiele app en website
In het Berkenblad van 18 februari j.l. plaatsten we
onderstaande tekst:
“Wij vinden het belangrijk om de communicatie tussen school
en ouders zo simpel mogelijk te houden.
Parentcom is de nieuwe naam van Basisschool Apps en
Basisonline en is een onderdeel van Concapps, een
toonaangevende leverancier van websites en mobiele apps in
België en Nederland.
Zij bieden de Berkenhof de mogelijkheid om te beschikken over
een ouderapp waarbij o.a. pushberichten, klasinformatie,
jaarkalender en beeld- en videomateriaal in opgenomen
kunnen worden.
Op dit moment zijn we druk bezig om alle informatie te vullen
in de app en op de website.”
Door de coronacrisis is alles vertraagd, maar we pakken het nu
weer op. De website is bijna klaar en zal als alles goed gaat,
over een aantal weken online staan. De app volgt als het team
de training heeft gevolgd die helaas al 3x is verzet.

De GMR zoekt betrokken en
actieve ouders
Wilt u ook meedenken en beslissen
over Delta-brede onderwerpen en
hierdoor bijdragen aan (nog) beter
onderwijs?
Stelt u zich dan kandidaat voor de
oudergeleding van de GMR!

Wat is een MR en GMR?
Veel zaken die voor het onderwijs en voor u als ouders van belang zijn worden
door de ‘eigen’ school geregeld. Vaak wordt dit in overleg met de ‘lokale’
Medezeggenschapsraad (MR) besloten. De MR kan invloed uitoefenen op de gang
van zaken op schoolniveau.
Maar er zijn ook allerlei zaken waarover op het niveau van de stichting (Deltaniveau) besluiten worden genomen. Dat noemen we ‘op boven schools niveau’ en
daarin heeft de GMR een belangrijke rol. De GMR wordt geïnformeerd over
voorgenomen besluiten en overlegt samen met het bestuur van Delta over zaken
die alle ouders, alle kinderen en alle personeelsleden aangaan. Bijvoorbeeld over
onderwerpen zoals passend onderwijs, de vakantieregeling, het gezamenlijk
strategisch beleid, het personeelsbeleid en het ICT beleid. Belangrijke zaken die
veel impact hebben op het onderwijs: niet alleen vandaag maar ook morgen en
overmorgen.
Als GMR-lid denkt u actief mee en geeft u uw mening over wat er op de scholen
van onze kinderen gebeurt. Daarbij hebben de ouders in de GMR een duidelijk
gezamenlijk belang: een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs in
breedste zin.
Hoe stelt u zich kandidaat?
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van
de GMR of de directeur van uw school. Op Delta-onderwijs.nl (onder het kopje
GMR) vindt u meer informatie over de GMR en wie de leden zijn. U kunt zich
kandidaat stellen door vóór 3 juni 2020 een e-mail te sturen naar: gmr@deltaonderwijs.nl . Vermeld hierbij uw naam, adres, mailadres, telefoonnummer en de
naam van de school van uw kind(eren). De GMR neemt dan contact met u op
over de verdere procedure.
GMR verkiezingscommissie Carla Bernhart en Corinda de Wit
gmr@delta-onderwijs.nl

Het 17e Berkenblad kunt u dinsdag 26 mei verwachten.

