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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het negentiende 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:
Jadey van den Ouweland 27 juni
groep 4
Darwin Giel
3 juli
groep 2
Lotte Pool
5 juli
groep 2
Emma Pool
5 juli
groep 2

Handreiking bij neusverkouden kinderen
LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 18 juni 2020
Er is onduidelijkheid wanneer kleuters nu wel/niet naar school mogen komen als
het gaat over neusverkoudheid.
We hebben het opgezocht en hieronder vindt u het advies voor kinderen tot 6

jaar:
“Kinderen van 0 tot 6 jaar met alleen neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen
naar het kinderdagverblijf of groep 1 of 2 van de basisschool. Behalve als zij in
contact zijn geweest met een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie
of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij COVID-19.
Kinderen van 0 tot 6 jaar met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij
COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten
thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden.
Kindercentra en basisscholen melden conform artikel 26 van de Wpg clusters van
3 of meer kinderen in één groep met verdenking op COVID-19 aan de GGD.”
Voor kinderen ouder dan 6 jaar blijven de regels hetzelfde.
Oudergesprekken eind schooljaar
Zoals u weet mogen er nu geen “live”gesprekken plaatsvinden
tussen ouders en leerkrachten. Leerkrachten plannen
belgesprekken in via klasbord of mail.
Vragen van ouders
Onze leerkrachten willen ouders graag te woord staan. U begrijpt dat dit alleen
na schooltijd kan, omdat de leerkrachten onder schooltiid in de groep staan. U
kunt na 14.00u bellen om een afspraak te maken. Mailen voor een afspraak kan
natuurlijk ook.
Studiemiddag 2 juli vervalt
Op de informatiekalender staat op donderdag 2 juli een studiemiddag gepland.
Deze vervalt. De kinderen van groep 1 t/m 8 gaan ook op die dag gewoon om
14.00u naar huis.
Alternatief rapport
Vanwege de sluiting van de scholen, het werken op afstand, nu weer terug op
school, is het voor de leerkrachten niet makkelijk een goed beeld te krijgen van
de cognitieve-en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Daarom
hebben we ervoor gekozen om een alternatief eindrapport te gebruiken. Deze
vullen de leerkrachten in en ook uw kind heeft hier een aandeel in.
Lunch
Alle kinderen blijven over vanwege het continue rooster dat door het bestuur van
Delta-onderwijs voor alle scholen in Oosterhout geldt. Dat betekent dat de
kinderen eten en drinken meenemen. We merken dat er gelukkig veel kinderen
zijn die een lunch bij zich hebben met gewone boterhammen en gezond beleg.
Helaas zien we ook
worstenbroodjes en snoep etc.
uit de broodtrommel
tevoorschijn komen! Graag
aandacht hiervoor. We hebben
een voedingsbeleid en hebben
niet voor niets het Vignet
Gezonde School.

Rapport ophaalmoment
Ieder schooljaar sluiten we af met een
momentje op de woensdagavond in de
laatste week van het schooljaar. Vanwege
coronacrisis passen we het aan:
Dit zal wel plaatsvinden op woensdag 8
juli, maar niet in het lokaal van uw kind,
maar op het schoolplein.

U krijgt een week van tevoren te horen hoe laat u samen met uw kind het
rapport mag ophalen.(tussen 18u-20u). Dit zal in tijdsblokjes gaan.
Hierbij geven we aan via welke poort u het schoolplein op mag komen en via
welke poort u het schoolplein mag verlaten.
Op het schoolplein staat aangegeven waar u de juf of meneer van uw groep kunt
vinden.
Wij vinden het niet leuk dat het op deze manier moet, maar we zijn verplicht ons
aan de richtlijnen te houden zoals ze door het bestuur van Delta-onderwijs
opgesteld zijn. Wij zien u graag met uw kind op deze avond.

De laatste schoolochtend
Vrijdag 10 juli is de laatste ochtend van het schooljaar 2019-2020. De
groepen 3 t/m 8 hebben gymles van meneer Kay. Daarnaast hebben
we een verrassingsprogramma voor de leerkrachten waarvan we
afscheid nemen: juf Grietje en meneer Wouter!

Activiteit groep 7/8
Omdat het kamp voor groep 7 en 8 dit jaar niet
door heeft kunnen gaan, hebben we nog een leuk
uitje voor deze groep georganiseerd.

Op woensdag 8 juli zullen wij op de fiets naar het Warande terrein gaan. Daar
zullen zij een survival dag beleven! Ze leren vuur maken, gaan boogschieten,
vlotvaren, monkeyklimmen en nog veel meer!
Het programma duurt tot 13.15 uur. Wij verwachten om 14.00 uur weer op
school te zijn. De kinderen nemen allemaal een eigen lunchtrommeltje mee.
Houdt u klasbord in de gaten voor meer informatie?

Verzoek vanuit de schoolbibliotheek
Het hele schooljaar heeft uw kind weer gebruik kunnen
maken van onze schoolbibliotheek. Met de
zomervakantie in het vooruitzicht willen we u en uw
kind vragen om er voor te zorgen dat alle geleende
boeken uiterlijk 30 juni weer ingeleverd zijn. Na deze
datum kunnen er geen boeken meer geleend worden.
Na de zomervakantie zal de schoolbibliotheek hopelijk
weer van start kunnen gaan zoals we gewend zijn.

Schrijf nu uw peuter in voor de voorschool
Er is ruimte voor nieuwe peuters in onze voorschool,
dus schrijf nu al 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.
Discozwemmen in
de Warande
Zwembad De Warande
organiseert op vrijdag
26 juni voor het eerst
na de herstart na de
corona-sluiting weer
het discozwemmen.
Rekening houdend met de maatregelen is hier alleen toegang voor
basisschoolleerlingen (tot en met 12 jaar). De kinderen kunnen op deze wijze het
schooljaar alsnog feestelijk met elkaar afsluiten!
Kinderen die komen zwemmen dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma,
ouders kunnen bij Brasserie De Warande wel genieten van een drankje. We
zorgen ervoor dat er ruim voldoende personeel aanwezig is om het in de
zwemzaal in goede banen te leiden.
Zoals aangegeven zal de eerste editie van het discozwemmen plaatsvinden op
vrijdag 26 juni, van 19:30 uur tot en met 21:00 uur.
Kaartjes kosten 3,80 per persoon en dienen vooraf gereserveerd en betaald te
worden via onze website, www.de-warande.nl/zwemfun/discozwemmen.nl
Het 20e Berkenblad kunt u maandag 6 juli verwachten.

