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

Maryn van 't Goor
20 april
Dino Causevic
20 april
Alicia Farla
6 mei
Keestiano van der Made 9 mei
Danté Vissers
13 mei
Issam Haddouti
16 mei

groep
groep
groep
groep
groep
groep

1
8
4
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8
8

Welkom in groep 1
We wensen Maryn van 't Goor heel veel succes en
plezier toe in groep 1!
Hij is gisteren gestart en vandaag jarig!

Eindtoets groep 8 IEP
Vorig jaar is er i.v.m. Corona geen
eindtoets groep 8 afgenomen.
Dit schooljaar moet de Eindtoets
weer afgenomen worden
De toets duurt 2 dagen en wordt
vandaag dinsdag 20 april en op
woensdag 21 april afgenomen.
Dit staat foutief vermeld op de
informatiekalender.
Op dinsdag is juf Suzanne aanwezig
in de groep en op woensdag juf
Maike
Juf Klaartje zal op deze ochtenden
lesgeven aan groep 7.
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 dinsdag 20 en woensdag 21 april heel veel succes!
Meneer Kees
Veel ouders denken dat meneer Kees officieel bij het team van de Berkenhof
hoort. Dat is een misverstand. Meneer Kees werkt als vervanger voor Leswerk,
de organisatie die o.a. voor Delta-onderwijs de vervangingen regelt. Als hij niet
staat ingepland, komt hij naar de stamschool en dat is de Berkenhof. Voor de
rest van dit schooljaar staat meneer Kees op andere scholen ingepland en is hij
alleen op maandagmiddag op de Berkenhof.

Koningsspelen vrijdag 23 april groep 1-2
Vanwege de huidige coronamaatregelen hebben wij dit jaar aangepaste
Koningsspelen. De kleuters draaien het programma van de koningsspelen in de
gymzaal op school en als het weer het toelaat, op het schoolplein met een
leuke verrassing.
We houden hierbij het normale rooster van 08.45-12.15u aan en we starten weer
om 13.20-15.30u. Let op, uw kind eet tussen de middag gewoon thuis! We
hebben op vrijdag schoolfruit en bieden de kinderen iets te drinken aan. De
kinderen mogen zelf een fles water meenemen.

Graag willen wij u vragen om uw kind ’s ochtends in sportkleding naar school toe
te laten komen en alleen de gymschoenen mee te geven.
´s Middags mogen de kleuters in pyjama naar school komen. Ze mogen
eventueel ook een knuffel, zitzak of dekentje meenemen. We sluiten de dag dan
af met een filmmiddag. De kinderen zijn om 15:30 uit.
Koningsspelen vrijdag 23 april groep 3 t/m 8
Vanwege de huidige coronamaatregelen hebben wij dit jaar aangepaste
Koningsspelen. We maken hierbij gebruik van de 3 gymzalen van Arkendonk en
zijn zo in staat de groepen gescheiden te houden. Echter hebben wij de datum
van de Koningsspelen vanwege de beschikbaarheid van de zalen moeten
aanpassen naar vrijdag 23 april.
We houden hierbij het normale rooster van 08.45-12.15u aan en we starten weer
om 13.20-15.30u. Let op, uw kind eet tussen de middag gewoon thuis! We
hebben op vrijdag schoolfruit en bieden de kinderen iets te drinken aan. De
kinderen mogen zelf een fles water meenemen.
Graag willen wij u vragen om uw kind ’s ochtends en ’s middags in sportkleding
naar school toe te laten komen en alleen de gymschoenen mee te geven.

Koningsdag 27 april
Dinsdag 27 april is het koningsdag en zijn alle kinderen van voorschool t/m
groep 8 vrij.
Vrijdag 30 april
Op vrijdag 30 april hebben we ’s ochtends gewoon gymles, maar deze zal buiten
plaats vinden. De gymzalen in Arkendonk zijn niet beschikbaar i.v.m. examens
van Effent. De kinderen mogen ook 30 april in hun gymkleding naar school toe
komen (eventueel lange broek als het koud is).

De dag start om 08.45u en de
kinderen zijn om 14.15u uit. Voor
eten tussen de middag wordt
gezorgd. Eindelijk tijd voor het
uitgestelde kerstdiner!

Mocht u vragen hebben of er zijn
onduidelijkheden, neem dan contact
op met de leerkracht van uw kind.

SKO biedt nog geen TSO
SKO Dommelbos biedt op dit moment nog geen TSO aan, ondanks dat de BSO
weer heropend is
Dat betekent dat wij voorlopig alleen overblijven aanbieden voor de noodopvang,
zoals we nu al sinds de opening van de scholen doen.
Kamp groep 7/8
Groep 7/8 gaat dit jaar op kamp in Dongen. We verblijven op het terrein van
Scoutingvereniging Laurentius.
We vertrekken op maandag 17 mei en komen op woensdag 19 mei weer terug.
Alle ouders van groep 7/8 hebben de afgelopen weken brieven ontvangen met
informatie. Aankomende dinsdag zal het programmaboekje mee naar huis
gegeven worden. Hierin vindt u een korte beschrijving van het programma, de
bagagelijst, wie er allemaal mee gaan en nog veel meer!
We zijn blij dat zo veel ouders zich hebben opgegeven om ons te helpen! We
hebben inmiddels genoeg bagageouders maar zijn nog op zoek naar twee ouders
die op maandag met ons mee willen fietsen naar Dongen. Mocht u dit leuk
vinden dan kunt u zich opgeven bij juf Suzanne of juf Maike.
Ook vinden we het fijn dat er al zoveel ouders het kampgeld hebben betaald!
Echter is het nog niet van iedereen binnen. U mag het bedrag overmaken op
onderstaand rekeningnummer of cash betalen bij de juf.
Overschrijven op: Rekeningnummer: NL38 RABO 0122 624734
Naam ontvanger: Oudervereniging de Berkenhof
Omschrijving: Naam van uw kind(eren)
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Van maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei
hebben we meivakantie.
We zien de kinderen graag weer
maandag 17 mei terug op school!

Het Berkenblad nr. 17 kunt u op dinsdag 18 mei verwachten.

