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De volgende jarige wordt van harte gefeliciteerd door alle kinderen en het team 
van de Berkenhof:    
  

  

 

 

Jadey van den Ouweland 27 juni groep 5 

 

Geen versoepeling coronamaatregelen primair onderwijs 

We willen hierbij nogmaals benadrukken dat het crisisteam van Delta-onderwijs 

niet zélf de regels bepaalt, maar altijd de maatregelen van de PO raad opvolgt. 

 

Beleidsdocumenten in MR van 15 juni 
Vanavond spreekt de MR allerlei beleidsdocumenten door ter 
instemming/advisering: Evaluatie jaarplan beleidsvoornemens 2020-2021, 

jaarplan 2021-2022, concept formatie 2021-2022, zorgparagraaf, 
nascholingsplan, actiepunten n.a.v. tevredenheidsonderzoek, lesurenrooster. 
Zodra de PMR heeft ingestemd met de formatie, ontvangt u hierover de 

informatie. 

 



Warm weer=water me 

Kinderen mogen een flesje water meenemen bij warm weer. Dit 

voorkomt hoofdpijn en loomheid. 

 

 
Maandag 21 juni maken we er een feestje van! 

Nu de schoolreis nog niet mag vanuit de PO raad, hebben we een andere 

invulling van deze dag voor de kinderen: 

Alle juffen en één meneer vieren dan hun verjaardag! We hebben een leuk 

programma dat voornamelijk buiten op de schoolpleinen plaatsvindt. De 

weersvooruitzichten zijn goed. U krijgt vandaag via de mail en/of ouderapp een 

informatiebrief over deze dag. 

 

Studiemiddag kinderen vrij 

Donderdag 17 juni heeft het team een studiemiddag. De kinderen van groep 1 

t/m 8 zijn dan vrij. Ze boffen dat ze alleen maar in de ochtend naar school 

hoeven, want het wordt een tropische dag! 

 

Studieweek team 
Dinsdag 22 juni t/m vrijdag 25 juni heeft het team een studieweek. De kinderen 

van groep 1 t/m 8 zijn vrij. De voorschool is gewoon open op de 4 ochtenden 
(ma, di, do, vrij). 
 

GGD 
Je kind ontwikkelt zich razendsnel op allerlei gebieden, zoals lichamelijk en 
sociaal-emotioneel. Als ouder of verzorger ben je druk met het opvoeden, het 

gedrag en de gezondheid van je kind. Je wilt natuurlijk dat je kind goed slaapt, 
gezond eet, je kind het fijn vindt op school, leuke vriendjes heeft, goed luistert 

en overal veilig kan gaan en staan. Het is voor te stellen dat je vragen hebt over 
je kind. Vragen over hoe jij je kind het beste kan begeleiden of over de 

ontwikkeling van je kind. Neem gerust met ons contact op.  

Sofie Peters Jeugdverpleegkundige GGD West-Brabant 

s.peters@ggdwestbrabant.nl 06-13702366  

mailto:s.peters@ggdwestbrabant.nl


Manon van de Ven Jeugdverpleegkundige GGD West-Brabant 

m.ven@ggdwestbrabant.nl 06-58084490 

www.ggdwestbrabant.nl www.opvoeden.nl www.jouwggd.nl (voor kinderen vanaf 

de bovenbouw) GroeiGids app. 
 

Eindelijk weer een conciërge 

 
Het heeft heel lang geduurd, een schooljaar lang, maar het is gelukt.We hebben 

na de zomervakantie een nieuwe conciërge voor 2 dagen per week. Hieronder 

stelt hij zich aan u voor: 

Beste ouders/verzorgers en kinderen, 

Mijn naam is Ernesto Lazo López en vanaf komend schooljaar zal ik de nieuwe 

conciërge op de Berkenhof zijn. Ik ben 35 jaar en ik woon samen met mijn 

dochter (van 11) en vriendin in Breda. De afgelopen twee jaar heb ik als allround 

klusjesman gewerkt en werk ik ook als vrijwilliger in een tuinderij. Daarnaast ben 

ik ook graag bezig met houtbewerking, buitensporten en op avontuur gaan. Ik 

kijk er naar uit om jullie vanaf volgend jaar te leren kennen en ik heb heel veel 

zin om aan de slag te gaan op de Berkenhof. 

Alvast een fijne zomer en tot volgend schooljaar! 

Groetjes,Ernesto 

Herhaling verkeersactie Groene voetstappen verzamelen 
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Kinderen moeten zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school 
worden gebracht 
De voordelen van kinderen lopend of met de fiets naar school brengen 
zijn groot: 
Er is minder verkeersdrukte bij school, de verkeersveiligheid neemt toe. 

Kinderen ontwikkelen hun motoriek beter en dat is hard nodig bij veel kinderen. 

Kinderen leren in de praktijk verkeerssituaties inschatten.Ze zijn lekker buiten en 
in beweging voordat de school begint. Zo bouwen ze gelijk hun conditie op. 

We begrijpen dat voor sommige kinderen de school te ver ligt of dat er andere 
redenen zijn om kinderen met de auto te brengen. Maar als het even kan, pak 

die fiets of ga lopen. Om bovenstaande te stimuleren, doen we ieder jaar mee 
met de Verkeersactie Groene Voetstappen verzamelen. 
 

Maandag 28 juni t/m vrijdag 2 juli herhalen we deze verkeersactie Groene 

Voetstappen. Eind september 2020  hebben we ook meegedaan met de groepen 
1 t/m 8. 
Iedere Groene Voetstap staat voor een duurzame verplaatsing van huis naar 

school en omgekeerd, dat wil zeggen: 
Niet met de auto gebracht. 
We zijn benieuwd hoeveel Groene Voetstappen we samen verzamelen 
deze week!!! 
Verkeersplein 
Als het even kan, willen we voor de zomervakantie met de groepen 3 t/m 8 ook 

het verkeerspleinpakket uitvoeren. 

Nieuw Verkeersbord  
Er is een nieuw verkeersbord geplaatst op de hoek Rotselaar/Wolfslaar. Dit is een 
plaats in onze wijk waar alle verkeer van rechts voorrang heeft maar zelden 

krijgt. De Wolfslaar is als straat nl niet echt zichtbaar, zo ook het verkeer dat 
eruit komt. De Wolfslaar bewoners hopen dat dit bericht enthousiast gedeeld 

wordt in de buurt en dat de verkeerssituatie erop vooruitgaat. 

 

 

           Het Berkenblad nr. 20 kunt u op dinsdag 29 juni verwachten. 

 


