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

  

 

Keyano van den Ouweland  2 mei  groep 7 (alsnog gefeliciteerd!!!) 

Nine van der Bijl   21 mei groep 1 

Jace Veth    21 mei groep 2 

Anouar Tachi   23 mei groep 6 

Djenna Dahoum   24 mei groep 7 

Javey van Bavel   26 mei voorschool 

Mohammed Saeed   31 mei groep 

 

Eindelijk...kamp! 

De kinderen van groep 7/8 zijn gisteren op de fiets via een speurtocht 

vertrokken naar het kampadres in Dongen. De spanning was op veel gezichten 

duidelijk af te lezen en niet alleen bij de kinderen!!! 

De kinderen gaan er een superleuk kamp van maken waar ze later als ze 

volwassen zijn met fijne herinneringen aan terugdenken! Nu maar hopen dat de 

buien Dongen voorbij gaan! 

 



 

 

 
 

Communicatie ouders-school tijdens de vakantie 

Leerkrachten zijn in de vakantie ook vrij: Even school loslaten en weer opladen. 

Afgelopen twee weken hebben we gemerkt dat ouders zelfs in de vakantie appjes 

sturen naar leerkrachten. Uiteraard is dat niet fijn voor de leerkrachten. 

Mailen kan natuurlijk altijd. 

Graag aandacht hiervoor. Dank u wel. 

 

Update regelgeving crisisteam Delta-onderwijs 

Het crisisteam van Delta-onderwijs heeft de update van de Beslisboom aan ons 

doorgegeven. Deze heeft de groepsleerkracht via de app verstuurd.  Een 

papieren versie van de Beslisboom is na te vragen bij de groepsleerkracht van 

uw kind. 

Cohortering blijft gehandhaafd: Dat betekent dat groepen zich niet mogen 



mengen, niet in het gebouw, maar ook niet buiten. We blijven de verschillende 

uitgangen gebruiken evenals het gescheiden buitenspelen tijdens het 

speelkwartier en de noodopvang tussen de middag. TSO via SKO is nog niet 

toegestaan. 

 

Etentje geslaagd! 

Vrijdag 30 april hebben alle kinderen genoten van het uitgestelde “kerstdiner". 

Alles is opgegaan!  Dank aan de OV voor het organiseren van het diner! 

We hopen met kerst weer als vanouds samen te kunnen genieten van allerlei 

hapjes die door u als ouder aan de kinderen wordt aangeboden!   

 

Geen schoolreis 

De vooruitzichten op versoepelingen binnen 

het basisonderwijs zijn nog niet in zicht. Dat 

betekent dat we helaas ook dit schooljaar de 

schoolreis moeten annuleren. 

Vervoer kan niet geregeld worden, want 

kinderen mogen niet met auto's en ouders 

vervoerd worden vanwege de maatregelen 

Corona. 

Ook mogen groepen niet gemengd worden op de schoolreislocatie.  

Maandag 21 juni a.s. maken we er voor de kinderen een leuke en gezellige dag 

van op school. U hoort daar z.s.m. meer over. 

 

Info voorschool 

Een aantal weken geleden hebben we u 

geïnformeerd over de uitbreiding van uren 

per dagdeel op alle voorscholen in 

Oosterhout. Er is landelijke wetgeving wat 

betreft de uitbreiding voorschoolse 

educatie (VVE).  

De voorschool van de Berkenhof heeft 

vanaf 17 mei 2021 vier dagdelen van 

8.30-12.30 op maandagochtend, 

dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend.  

Vragen over de invulling van de Peuter Tijd op onze voorschool kunt u stellen 

aan Marissa van Dolen en/of Klaartje Emmen (pedagogisch coach). 

Juf Marissa is de pedagogisch medewerker van onze voorschool. Voor vragen 

over uw contract, kunt u contact opnemen met het secretariaat via: 

voorschool@delta-onderwijs.nl 

Kent u nog ouders met peuters, wilt u ze dan doorsturen naar ons? Dank u wel! 

 

Ondersteuningsprogramma Covid-19  
Gisteren zijn we gestart met een extra ondersteuningsprogramma. Dit 
programma wordt gesubsidieerd door de minister en is bedoeld voor kinderen die 

een achterstand hebben opgelopen vanwege de lockdown in het voorjaar van 
2020 (“subsidie zomerschool"). De subsidieregeling heeft als doel dat leerlingen 

die het ondersteuningsprogramma volgen, een reëel perspectief hebben op het 
wegwerken dan wel inhalen van de opgelopen onderwijs- en leerachterstanden. 
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Wij als school hebben ervoor gekozen om een ondersteuningsprogramma op te 

zetten voor kinderen, van groep 4 t/m groep 8, die door de lockdown een 
achterstand hebben opgelopen op het gebied van het begrijpend lezen.  
Met behulp van de Cito- scores van begrijpend lezen is er gekeken of uw kind in 
aanmerking komt voor het ondersteuningsprogramma. Wanneer dit het geval is 

heeft u voor de meivakantie een brief met de nodige toelichting ontvangen. 
 

Bedankje springkussens 
Tijdens de sportdag van 23 april, die 

heel goed en sportief is verlopen, 
hebben de kleuters o.a. veel plezier 

beleefd aan de springkussens die er op 
het schoolplein waren geplaatst. Beide 

waren gesponsord door Nicole en Ben-
Willem Boels, die de Berkenhof nog 

steeds een warm hart toedragen. Hartelijk dank! 
 

Vacatures MR 
Als gevolg van het vertrek van beide leden van de 

oudergeleding ontstaat er per schooljaar 2021-2022 
twee vacatures in de Medezeggenschapsraad (MR).  
De MR denkt, praat en beslist mee over schoolzaken en 
levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het 

onderwijs op school. 
 

De MR heeft op bepaalde onderwerpen advies en/of instemmingsrecht. Daarbij 
moet bijvoorbeeld gedacht worden aan besteding van financiële middelen, de 

kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de 
formatieplanning, visie en beleid van de school etc. De MR vergadert ongeveer 5 

tot 6 keer per jaar. De MR bestaat uit vier leden: 2 ouders en 2 leerkrachten. 
Meer informatie over de MR is te vinden op de website van school (onder 

ouders). 
 

Je hoeft geen kennis te hebben van onderwijsbeleid, een portie gezond verstand 
en betrokkenheid bij het wel en wee van de Berkenhof is genoeg.  

 
Graag reageren voor 29 mei 2021. 

Heb je interesse in deze functie, of wil je meer informatie, neem dan contact op 
met Klaartje Emmen, voorzitter van de MR. k.emmen@kbsdeberkenhof.nl  

Of vul onderstaand antwoordformulier in en stop deze in het postvakje van de 
MR(teamkamer): 

 
Graag kom ik volgend jaar de oudergeleding van de MR versterken. 

 
Naam:                                                                              
Vader / moeder van: 

 
Telefoonnummer: 

 
Mailadres: 
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Mochten zich meerdere kandidaten melden, dan volgt er een verkiezing waarin 

ouders hun keuze mogen bepalen. 
 

Verkeersveiligheid rondom de school 

Onlangs heeft de directie gesproken met de 

verkeersdeskundige van de Gemeente Oosterhout 

wijk Dommelbergen. De verkeersdeskundige is op 

locatie komen kijken welke mogelijkheden er zijn 

om de parkeerproblematiek in de Kevelaar aan te 

pakken en op te lossen. Nu blokkeren auto’s en/of 

taxibusjes de routing rondom de parkeerplaatsen.  

Helaas heeft het gesprek niet geleid tot acties die 

de verkeersveiligheid rondom de begin- en 

eindtijden van school verbeteren: Er is geen 

budget beschikbaar om de infrastructuur rondom 

de parkeerplaatsen te veranderen. Dit is een aantal jaren geleden al gebeurd bij 

de herinrichting van de Larenbuurt. 

De verkeersdeskundige gaf aan er gedragsverandering moet plaatsvinden: Op de 

juiste aangegeven plaatsen parkeren, zodat de doorstroming rondom de 

parkeerplaatsen niet geblokkeerd wordt, dus niet voor een uitrit van een woning 

etc. 

Dringend advies vanuit school:  

Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets!  

 

Schoolfruit eindigt binnenkort 

De levering van gratis 3x per week schoolfruit 

eindigt binnenkort. Vanaf maandag 7 juni 

nemen de kinderen alle dagen zelf weer fruit 

mee naar school. Komend schooljaar schrijven 

we weer in en hopen dan weer ingeloot te 

worden. 

 

Afname CITO toetsen LVS 

De afname van de eindtoetsen van het leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 7 komt 

er alweer aan. Omdat de middentoetsen vanwege de lockdown verplaatst waren 

naar maart zit er nu een korte tijd tussen.  

Vanaf week 22 (31 mei) starten we daar mee.  

 

Juf Annick gaat met zwangerschapsverlof 

Maandag 31 mei a.s. is de laatste dag dat juf Annick 

voorlopig op de Berkenhof aanwezig is. Op dinsdag 1 juni 

start haar zwangerschapsverlof die duurt tot aan de 

herfstvakantie schooljaar 2021-2022. Na de herfstvakantie 

pakt juf Annick het lesgeven weer op in groep 3/4. We 

wensen haar een heel fijn verlof en een gezonde baby toe! 

 

 

 



Vervanging juf Annick en juf Wendy 

Vervanging in deze tijd en zeker langdurige vervangingen zijn steeds moeilijker 

te regelen. Het is een gepuzzel! 

Juf Wendy zal helaas nog tot het einde van het huidige schooljaar in groep 1-2  

afwezig zijn op ma t/m wo. Zij is al wel aan het reintegreren. 

Haar ziektevervanging door juf Oumaima wordt vanaf 31 mei overgenomen door 

juf Paula (eerste 2 weken) en vanaf 14 juni tot de zomervakantie door juf 

Yvonne, al bekend bij de kleuters. 

Juf Oumaima vult het zwangerschapsverlof van juf Annick in. 

Ouder(s)/verzorger(s) van groep 1-2 en 3-4 krijgen nog een uitgebreide 

informatiebrief. 
 

Tevredenheidsonderzoek 

U geeft ons een 7,5 zo concludeert het tevredenheidsonderzoek dat in maart is 

afgenomen. Dank u wel. 

We bekijken met het team de aandachtspunten die actie behoeven. 
 

 

Schooltijden 
Uit de enquête MR schooltijden is gebleken dat de 

meerderheid de schooltijden de we nu hanteren, wil 
behouden. Dat betekent dat we voor komend schooljaar 

de tijden niet veranderen. Het blijft wel onder de 
aandacht van de MR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

           Het Berkenblad nr. 18 kunt u op dinsdag 1 juni verwachten. 

 


