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

  

 

 

Elle van der Bijl  4 juni  groep 3 

Emme Groen  8 juni  groep 2 

Saar Groen   8 juni  groep 2 

Chelsey Boesveld  9 juni  groep 5 

 

 

Geen versoepeling coronamaatregelen primair onderwijs 

Op dit moment is de coronaregelgeving primair onderwijs van kracht. Daar zijn 

geen wijzigingen in aangebracht. Gisteren kwamen kinderen met 

verkoudheidsklachten naar school. De ouders zijn gebeld om hun kind op te 

halen. De Beslisboom is nog steeds geldig. Deze vindt u op onze website. Graag 

aandacht hiervoor. 

 

 



 

Kamp groep 7/8 

Op 17, 18 en 19 mei is groep 7/8 op kamp geweest in Dongen. Hoewel het nog 

even spannend was met het weer hebben we prachtige dagen gehad! De 

kinderen zijn op de fiets naar Dongen gegaan waar ze onderweg een leuke 

speurtocht hebben gedaan. Er zijn veel spellen gespeeld in het bos, 

kampvuurverhalen voorgelezen, en marshmallows geroosterd boven het vuur.

 
We hebben gebarbecued en de kampdagen superleuk afgesloten met het 

lasergamen in de gymzaal aan de Kruidenlaan.  

We hebben echt genoten!  

Een speciale dank je wel voor alle ouders die ons uit de brand hebben geholpen 

met de fietstocht en het schoonmaken. Zo fijn dat jullie er waren!  

 

Vacatures MR ingevuld 
Inmiddels is de termijn verstreken en hebben twee 
kandidaten zich aangemeld om de oudergeleding van 

de MR te versterken: Jenny Leonard (moeder van 
Senna groep 8 en Jenna groep 3) en Noortje van de 

Ven (moeder van Gijs groep 4). Welkom! Fijn dat de 
MR  in het nieuwe schooljaar compleet van start kan 

gaan. 
 

Laatste week schoolfruit eindigt 

Deze week is de laatste  levering van het 

schoolfruit!. 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. 

 



 

Studiedag kinderen vrij 

Woensdag 9 juni heeft het team een studiedag. De kinderen van groep 1 t/m 8 

zijn dan vrij.  
 

Eindtoets groep 8 

Inmiddels zijn de resultaten van de eindtoets groep 8 binnen. De schooladviezen 

zijn overeenkomstig de resultaten. 

Goed gedaan groep 8! 

 

Schrijf nu uw peuter in voor de voorschool Er is ruimte voor nieuwe peuters 
in onze voorschool, dus schrijf in als uw kind bijna 2 jaar wordt! Als uw kind 2 ½ 

jaar is, kan het starten! U kunt inschrijven 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.  

Diner 30 april j.l. 

 
 

Naar aanleiding van een reactie van de oudervereniging komen we nog even 
terug op het diner dat de kinderen op vrijdag 30 april aangeboden hebben 

gekregen. 
Het diner is betaald door school, maar ook de OV heeft hieraan financieel 

bijgedragen. Het hoofdgerecht en dessert was aangeleverd door Eeterij D’en 
Bal, bekend in Oosterhout! Alles was keurig verzorgd en de kinderen hebben 

heerlijk gegeten. 

Hierbij bedanken we het personeel van Eeterij D’en Bal die dit voor de kinderen 

van de Berkenhof mogelijk heeft gemaakt! Top! 

 

 

 

           Het Berkenblad nr. 19 kunt u op dinsdag 15 juni verwachten. 

 


