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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het achttiende Berkenblad van het schooljaar 2019-2020.
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze geheel vernieuwde 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:
Chelsey Boesveld
9 juni
groep 4
Marita Kaku
9 juni
groep 7
Walid Ahmad Ismael
16 juni
groep 8
Simon de Kievit
22 juni
groep 8
Volledige opening van de scholen vanaf 8 juni
Gisteren zijn bijna alle kinderen naar school gekomen! De kinderen waren blij
elkaar weer te zien en de leerkrachten ook!
Helaas missen we nog een paar kinderen. We hopen die snel te zien.

Zoals u heeft gelezen in de brief die u 3 juni j.l. via de mail
heeft ontvangen, blijft het continue rooster gehandhaafd,
mogen jarigen niet trakteren en krijgen de kinderen van groep
3 t/m 8 op vrijdagochtend buitengym op het schoolplein. Wilt
u op vrijdag uw kind(eren) makkelijk zittende kleding
aangeven, waarin ze zich vrij kunnen bewegen én goede
schoenen. Zeker geen slippers om valpartijen te voorkomen.
Dank u wel.

Onderwijs op afstand
Vanaf 8 juni wordt slechts onderwijs op afstand gegeven aan die leerlingen die
vanwege de “thuisblijfregels gezondheid leerlingen” de school niet mogen
bezoeken.
Regelgeving vanuit leerplicht vanaf 8
juni:
Voor leerlingen met bijzondere
gezondheidsrisico’s kan in overleg met de
huisarts of GGD een uitzondering worden
gemaakt. Leerlingen waarvoor een
quarantaineadvies geldt, zijn vrijgesteld
van de leerplicht op grond van de
Leerplichtwet (artikel 11 g).
Wanneer een school constateert dat een
leerling niet op school komt, is het
belangrijk dat het gesprek vanuit de school
wordt aangegaan met de ouders om te onderzoeken wat de reden hiervoor is.
De school kan vervolgens indien nodig een verzuimmelding doorgeven via DUO,
zodat de leerplichtambtenaar samen met de school kan bepalen welke
maatregelen gewenst zijn.
Door scholen een verzuimmelding te laten doen, ontstaat er een wettelijke basis
om persoonsgegevens te delen en mag de leerplichtambtenaar in contact treden
met de ouders en/of leerling.
Dit kan via een melding ‘ongeoorloofd verzuim vanaf 16 uur in 4 weken’ (oftewel
als ‘wettelijk’ verzuim). Maar de school kan ook al eerder een melding doen, als
er zorgen zijn over een leerling zijn en de termijn van 16 uur nog niet gehaald is.
In zo’n geval meldt de school dit als ‘overig verzuim’ via DUO.
Afname CITO toetsen LVS
In een gewoon schooljaar nemen we 2x per jaar de
toetsen van het leerlingvolgsysteem CITO af. Vanwege de
coronacrisis met als gevolg het vele werken op afstand
hebben we besloten, met instemming van het bestuur van
Delta-onderwijs, om in de eerste periode van het nieuwe
schooljaar deze toetsen af te nemen.
We hebben dan een 0-meting.

Reminder afspraken pakjes drinken
Als team hebben we aan het begin van dit schooljaar afgesproken dat we samen
de afvalberg kleiner maken. Dat betekent dat de kinderen óf hun drinken in een
beker meenemen óf in een herbruikbaar
flesje. Het liefst gewoon water. Dat is heel
goed gegaan, compliment daarvoor!
We merken echter, sinds we verplicht met
een continuerooster werken, dat er weer
pakjes drinken worden meegenomen.
Vanaf morgen nemen de kinderen óf
hun drinken in een beker mee óf in een
herbruikbaar flesje. Het liefst gewoon
water.
Graag weer aandacht hiervoor.

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. 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. Delta-voorschool verzorgt de plaatsing.
Vervolgens ontvangt de directie vanuit Delta-voorschool de bevestiging van
inschrijving.
Info MR
We zijn blij dat een nieuw MR lid zich voor de
oudergeleding heeft aangemeld: Yuhana Varekamp,
moeder van Liam uit groep 5. Welkom Yuhana!
Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van
Patricia Lebbing, moeder van Nick Lebbing uit groep 8.
Hartelijk dank voor je inzet Patricia!
Vanavond bespreekt de MR o.a. het veiligheidsplan, het
nieuwe schoolplan 2020-2024 en het nascholingsplan
2020-2021.

Juf Grietje gaat verhuizen!
Helaas gaat juf Grietje aan het einde van dit
schooljaar de Berkenhof en Oosterhout verlaten. Ze
verhuist met haar echtgenoot en kinderen naar
Hierden, gemeente Harderwijk.
In de korte tijd dat juf Grietje op de Berkenhof het
team versterkt, hebben we haar leren kennen als
een enthousiaste, leuke, flexibele en positief
ingestelde collega, die oog heeft voor anderen en
hart voor de aan haar toevertrouwde leerlingen.
Haar betrokkenheid voor haar werk op de Berkenhof
is groot!
We vinden het dan ook heel jammer dat we haar als leerkracht/teamlid kwijt
raken.
Inmiddels heeft ze een nieuwe betrekking gevonden. We wensen haar een goed
afscheid van haar groep 3/4, het team, ouder(s)/verzorger(s) en veel geluk in
haar nieuwe huis, woonplaats en baan! We zullen haar missen!
Vervanging groep 7/8
Meneer Wouter heeft dit schooljaar de langdurige invalklus in groep 7/8
succesvol op zich genomen, waarvoor we hem alvast hartelijk bedanken! Met
ingang van het nieuwe schooljaar heeft meneer Wouter een volledige betrekking
op de Paulo Freire. Wij wensen hem veel succes en vooral veel werkplezier toe!
Schooljaar 2020-2021
Met instemming van de MR geven wij hieronder de informatie over de
groepsverdeling en de personele bezetting:
Groep 1/2: Wendy de Leuw (maandag-dinsdag-woensdag)
Oumaima Hajjami (donderdag-vrijdag)
Groep 3/4: Annick Buijks (maandag-dinsdag-woensdag)
Nelly van Ginneken (donderdag-vrijdag)
Groep 5/6: Angela Hendrickx (maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag)
Groep 7/8: Suzanne van Miert (maandag-dinsdag)
Maike Storm van Leuwen (woensdag*-donderdag-vrijdag)
*ouderschapsverlof Suzanne van Miert
De vacature groepsleerkracht 1/2 is ingevuld door Oumaima Hajjami
(donderdag-vrijdag).
De vacature groepsleerkracht 3/4 is ingevuld door Annick Buijks (maandag,
dinsdag, woensdag).
De vacature groepsleerkracht 7/8 is ingevuld door Maike Storm van Leeuwen,
(woensdag-donderdag-vrijdag).
Juf Oumaima en juf Annick zijn bij u al bekend.

Hieronder stelt juf Maike zich aan u voor:
Hallo Ik ben Maike Storm van Leeuwen. Ik ben 41 jaar oud en
heb twee kinderen: Teun (bijna 3 jaar) en Pip (7 maanden) en
woon al mijn hele leven in Oosterhout. Ik heb 19 jaar op mijn
andere school gewerkt waar ik alle groepen heb gedraaid en 10
jaar intern begeleider ben geweest. In mijn vrije tijd vind ik het
heerlijk om met mijn kinderen activiteiten te ondernemen, maar
ook lekker lui op de bank met Netflix of een goed boek.
Zelf heb ik als kind op de Berkenhof gezeten, dus is het extra
leuk dat ik er nu ga werken.
Ik heb veel zin om komend schooljaar samen met juf Suzanne groep 7/8 te
draaien. Ik hoop snel kennis met jullie te maken.
Nieuwe website
Het is gelukt! Dankzij het harde werk van Sander van de Waal van Dijk (ouder
oudleerlingen) is de nieuwe website van de Berkenhof een feit:
www.kbsdeberkenhof.nl Neem gerust een kijkje!

Het 19e Berkenblad kunt u dinsdag 23 juni verwachten.

