Berkenblad nr.17 27 mei 2020

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het zeventiende 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:
Nine van der Bijl
Mohammad Saeed
Elle van der Bijl
Emme Groen
Saar Groen
Chelsey Boesveld
Marita Kaku

21 mei
31 mei
4 juni
8 juni
8 juni
9 juni
9 juni

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1 (deze week gestart!)
6
2
1
1
4
7

Welkom aan onze nieuwe leerlingen: Nine
(groep 1 vanaf 25 mei), Alcapino (groep 2
vanaf 8 juni) en Nina (groep 3 vanaf 8
juni). We wensen ze heel veel succes en
plezier toe!

Update corona
Juf Suzanne is getest op corona en de uitslag was negatief. Sinds dinsdag 19 mei
is juf Suzanne gelukkig weer gestart in groep 7/8! Daar zijn we blij om.
Flexweek/vakantieweek
Vandaag is er met alle ouders contact opgenomen i.v.m. de flexweek/vakantie
week (komende week).
Vanaf 2 juni t/m 5 juni zijn de kinderen van groep 1 t/m 8 vrij i.v.m. een
studie- / werkweek van het team (Pinkstervakantie voor de kinderen). Dit staat
ook op onze informatiekalender.
Voor een aantal kinderen wordt er noodopvang gecreëerd. Hierover zijn met de
betreffende ouders afspraken gemaakt.
De voorschool is gewoon open.

Volledige opening van de scholen vanaf 8 juni
Vanaf 8 juni gaan alle kinderen weer naar school. Wij
verwachten dat het protocol voor de volledige
openstelling van de scholen woensdag 27 mei
beschikbaar is. Donderdag 28
mei bespreekt het Deltabestuur de invulling daarvan
in de directeurenraad.
Dinsdag 2 juni is hierover
overleg met de GMR gepland.
De richtlijnen voor alle Deltascholen voor de periode vanaf
8 juni worden dan op dinsdag
3 juni gepubliceerd.
Zodra we deze richtlijnen hebben ontvangen, delen
we dit met u via de mail en de website. Check uw email dus regelmatig.

Stoppen met antibacteriële handgel
Delta-onderwijs leverde na de meivakantie flessen antibacteriële handgel aan,
zoals het geadviseerd werd. Voor elke groep 1 grote
fles. Eind vorige week zijn deze flessen na advies
van de PO raad onmiddellijk weer ingenomen,
vanwege de ernstige bijwerkingen. Kinderen wassen
vanaf 15 mei j.l. hun handen alleen nog maar met
water en gewone zeep (in zeeppompjes/flesjes).

Afname CITO toetsen LVS
In een gewoon schooljaar nemen we 2x per jaar de toetsen van het
leerlingvolgsysteem CITO af. Op de informatiekalender staat de start van de
afname op 25 mei j.l.
We wachten op afspraken die Delta-onderwijs maakt of we deze toetsen dit
schooljaar wel/niet afnemen.
Inschrijven van peuters voor de voorschool
Ouders schrijven in via het digitale inschrijfformulier dat op de
website staat van KBS de Berkenhof.nl
Mocht de link niet werken, dan kunt u ook inschrijven via de
website van Delta-onderwijs. Voor ouders die hier graag hulp
bij willen hebben, heeft de directie een aangepast papieren
inschrijfformulier waarin u zelf de gevraagde gegevens invult.
De directie zet het dan voor u in het digitale systeem. Deltavoorschool verzorgt de plaatsing. Vervolgens ontvangt de
directie vanuit Delta-voorschool de bevestiging van
inschrijving.

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 18e Berkenblad kunt u dinsdag 9 juni verwachten.

