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Beste
ouders/verzorgers,
Voor u ligt het zestiende 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:

Keyano van den Ouweland
Alicia Farla
Keestiano van der Made

groep 8
groep 5
groep 7

2 mei
6 mei
9 mei

!
Eindtoets groep 8 IEP
Het is weer zover: De eindtoets groep 8 moet
afgenomen worden.
De toets duurt 2 dagen en wordt woensdag
20 april en donderdag 21 april afgenomen.
Op woensdag en donderdag is juf Maike
aanwezig in groep 8.
Groep 7 krijgt les buiten het klaslokaal.
Het schooladvies is al gegeven en de
leerlingen zijn aangemeld bij de VO scholen.
Toch is het van belang dat de kinderen zo
goed mogelijk hun best doen om een zo hoog mogelijk score te behalen, om
succesvol in te kunnen stromen in het VO! We wensen ze woensdag 20 en
donderdag 21 april heel veel succes!
Koningsspelen
We zien dat de kinderen heel erg hun best doen met het werven van sponsoren!
Ze hebben vandaag extra hard hun best gedaan met de Daily Mile om te oefenen
voor vrijdag.
Aanstaande vrijdag starten we met de inloop vanaf 08.30u.
We verzamelen gewoon in de klas. Om 9.00u openen we buiten op het
schoolplein de koningsspelen met het speciale koningsdaglied. U bent van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en de kinderen daarna aan te moedigen
tijdens de sponsorloop op school.

De sportdag start direct na de sponsorloop om
09.30u.
Tijdens de sportdag in Arkendonk zijn alleen de
ouders die komen helpen welkom. De sportdag
eindigt om 14.00u. U kunt de kinderen om
14.00u bij sporthal Arkendonk ophalen.
De kinderen blijven allemaal over. Ze krijgen
schoolfruit, een lunch en drinken aangeboden.
U kunt ze zelf eventueel nog een flesje water
meegeven.

Einde schoolfruit 2021-2022
Dit is de laatste week dat er gratis schoolfruit wordt aangeboden.
Na de meivakantie is het de bedoeling dat u uw kind(eren) elke dag fruit
meegeeft voor de pauzehap in de ochtend.
De inschrijfdata voor het nieuwe schooljaar is vervroegd: Vanaf 9 mei schrijven
we de Berkenhof weer in voor 20 weken gratis schoolfruit! We hopen dat we
weer ingeloot worden, dan start het meteen vanaf 5 september t/m 10 februari.

Koffie-uurtje
Woensdag 11 mei houden we het 2e koffie -uurtje in de
aula van de school. U bent van harte welkom vanaf
11.30 tot 12.30. Het laatste kwartiertje mag u, als u
dat wilt, een kijkje nemen in de groep van uw kind.
Nieuw meubilair en nieuwe digiborden
Voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 wordt het
meubilair van de groepen
3-4, 5-6 en 7-8 vervangen. Datzelfde geldt voor de
digiborden.

Van maandag25 april t/m vrijdag 6 mei
hebben we meivakantie. Geniet ervan!
We zien de kinderen graag weer
maandag 9 mei terug op school!

Het Berkenblad nr. 17 kunt u op dinsdag 10 mei verwachten.

