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Beste ouders/verzorgers, 

Voor u ligt het allereerste Berkenblad van het nieuwe schooljaar 2021-2022! 
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl  

 

  

 

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

Allereerst alsnog felicitaties voor alle kinderen die in de zomervakantie jarig zijn 
geweest (zie laatste Berkenblad)! Liam uit groep 7 gefeliciteerd, want jij was 

gisteren jarig op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar: 6 september! 
Chloë Kooijman  11 september groep 2 
Emie Gersonius  14 september groep 8 
Maram Mahmoud  19 september groep 1 
Mirjam Mahmoud  21 september groep 2 
 

We zijn gestart! 
We hopen dat u en uw kind(eren) een fijne zomervakantie hebben gehad. De zes 

vakantieweken zijn weer snel voorbij! 
Gisteren hebben we het nieuwe schooljaar op een ludieke manier ingeluid: De 

kleuters sprongen letterlijk het nieuwe schooljaar in (trampoline) en de kinderen 
van groep 3 t/m 8 kropen eerst door de “tunnel”! Daarna hebben we in de klas 

geproost op een mooi en plezierig schooljaar! We hebben er weer veel zin in! 

Richtlijnen Corona 
Helaas zijn we nog niet van de Corona-maatregelen af.  

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


Er is een nieuw Protocol PO waar we ons aan moeten houden. 
Hieronder leest u wat deze maatregelen voor de Berkenhof inhouden. 

Basisregels  
Op school is er extra aandacht voor de afstandsregel voor volwassenen. 
Volwassenen moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Leerlingen onderling 

en leerlingen- leerkrachten hoeven geen afstand te houden. 
De basisregels als handen wassen en thuisblijven en testen bij klachten blijven 

van toepassing 
Ouders zijn op afspraak welkom in de school. 
U zet uw kind(eren) af voor de hoofdingang en bij de kleuterpoort. 

Bevestigde gevallen van Corona binnen het gezin moeten altijd gemeld worden 

bij de directie van de school. Bij 3 of meer meldingen, wordt de GGD 
geïnformeerd. 

De meest recente Beslisboom heeft u vorige week vrijdag al via de mail 
ontvangen. Deze staat ook op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl. 

Informatieavond 
De fysieke informatieavond in de groepen 1 t/m 8 gaat niet door. Ook hierbij 
kunnen we de 1,5m afstand niet waarborgen. We organiseren het deze keer op 

een hele andere manier.  
Groep 1 t/m 4:  
Kijkje in de klas. Als ouder mag u een half uur meekijken in de klas. Hoe leuk is 
dat! 
U schrijft hiervoor in. Eén ouder per kind. U hoort hier binnenkort meer over. 

Groep 5 t/m 8: 
Uw kind geeft u een rondleiding. Dit gebeurt ná schooltijd op verschillende 
dagen. U tekent hier zelf voor in. Dit plannen we in de laatste week van 

september. Meer informatie volgt nog! 

De praktische informatie ontvangt u in de tweede week van het schooljaar.  
 

Oudervereniging en MR vergaderen in de aula aan aparte tafels om zo 1,5m 

afstand van elkaar te kunnen houden. Dit geldt uiteraard ook voor 
bijeenkomsten van het team. Die vinden ook nog steeds plaats in de aula en niet 

in de teamkamer. 

Halen en brengen van de kinderen 

Vanaf 8.30u gaat de deur open voor alle kinderen. Om 8.45u beginnen de 
lessen.  

 



We wensen onze nieuwe kinderen heel veel 

succes en plezier toe: Lorenzo (groep 1) en 
Maram (groep 1). Welkom! 
 

 

 

 

 

 

Gymschoenen aan in de school voor peuters en kleuters 

Sinds 2 jaar hebben we vloerbedekking in de school. Deze willen we graag 

schoon houden.  

Doordat de peuters en kleuters veel buitenspelen in het zand zien we dat de 

vloerbedekking steeds viezer wordt.  

Vanaf de tweede schoolweek (13 september) willen wij daarom graag dat de 

kleuters en peuters bij de ingang van de school de schoenen uitdoen. Zij kunnen 

daarvoor in de plaats hun gymschoentjes aantrekken. 

Wij willen u daarom vragen om uiterlijk 13 september te zorgen voor passende 

gymschoenen voor uw kind.  

Ook vragen wij u schoenen en gymschoenen mee te geven die uw kind 

zelfstandig aan en uit kan trekken. Uiteraard helpen wij startende kleuters graag 

een handje!   

 

 

 

In de tweede schoolweek starten we weer op dinsdag met onze 

schoolbibliotheek. Hieronder vinden u en uw kind de afspraken die daarbij horen.   
 
Afspraken bibliotheek 

Je krijgt een eigen pasje, de juf of meneer bewaart dat voor jou op school.  
(Helaas zijn er nog geen pasjes aanwezig voor de leerlingen die halverwege vorig 

schooljaar zijn gestart. Hier wordt zo spoedig mogelijk voor gezorgd. Uiteraard 
kunnen deze kinderen ook gewoon gebruik maken van onze schoolbieb).  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5v7DC0LvYAhWPaVAKHRqjCCkQjRwIBw&url=http://www.rijckevorselschool.nl/Nieuws/art/23577/bibliotheek-ouders-gezocht-&psig=AOvVaw287R-j5NWmJ6YpiyaH1AQU&ust=1515063224876411


Op dinsdagmorgen zijn er voor groep 1 t/m 8 biebouders in de bieb en dan mag 

je boeken terugbrengen en meenemen.  
 

Als je een boek uit de kast haalt en je wilt het niet meenemen, dan zet je het 
netjes op dezelfde plaats terug. 

De boeken hebben pictogrammen. Op de zijkant van de kasten kun je zien wat 
deze betekenen. 

Helaas is het voor de voorschool nog niet mogelijk om een boekje te lenen. We 
zijn nog opzoek naar een passende oplossing.  

 
Als je in groep 1/ 2 zit mag je iedere week samen met je juf een boek lenen om 

mee naar huis te nemen. 
 

Wanneer je in groep 3 t/m 8 zit mag je iedere week 3 boeken lenen. 1 Boek mag 
je mee naar huis nemen, de andere twee zijn om op school in te lezen. 

Zorg dat je een extra tasje bij je hebt om het boek mee naar huis te nemen 
(Niet in een tas waar ook je drinkbeker in zit).  

Ben zuinig op de boeken! Als een boek beschadigd is of kwijt, moet je daarvoor 

betalen. Wanneer je thuis ontdekt dat een boek al stuk is,  
is het belangrijk dat je dit zo snel mogelijk meldt  
 

We hebben met de biebouders goede afspraken gemaakt omtrent het afstand 
houden. 
De volgende afspraken zijn gemaakt: 
-de ouders dragen handschoenen.  
-de kinderen leggen het boek op een tafel zodat er anderhalve meter afstand  
gehouden kan worden. 
-de ouders lopen wanneer er kinderen aanwezig zijn niet rond, maar zullen 

achter een tafel staan. 
-de kinderen worden geïnformeerd dat het de bedoeling is om afstand te houden 

van de ouders. 
-de leerkrachten zorgen er voor dat alle kinderen schone handen hebben. 
-er is desinfectiehandgel voor de ouders aanwezig. 
 

Ondanks deze maatregelen zijn wij erg blij dat we de biebouders weer mogen 
verwelkomen in onze schoolbibliotheek. Wij hopen dat de kinderen veel 

leesplezier zullen ervaren.  
 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd even mailen naar. 
Wendy de Leuw 
w.deleuw@kbsdeberkenhof.nl 
 

Veel leesplezier!  
 

Schooldocumenten op de website  
De volgende documenten staan op de website: De informatiekalender 2021-
2022, de nieuwe schoolgids 2021-2022 en het ondersteuningsplan 2021-2022 

(zorgparagraaf). 
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Luizenzakken  

Als het goed is heeft uw kind de schone luizenzak de eerste 
schooldag weer mee naar school genomen. Nieuwe leerlingen 

krijgen de luizenzak van de oudervereniging. Mocht de 
luizenzak kapot zijn, dan kunt u bij de kriebelmoeders een 

nieuwe aanschaffen voor € 3,-  
 

 

Weer luizencontrole op school 
De kriebelmoeders mogen (en willen) de controle weer hervatten. Ze gebruiken 
voor het kriebelen handschoenen en dragen een mondkapje. Heel fijn Sahila 

(moeder van Chamaie) en Marleen (moeder van Allistair en Ashenty)!  

 

Informatie van de oudervereniging 
Beste Ouders/verzorgers, 
Weet u dat de oudervereniging eigenlijk uit alle ouders/verzorgers van de 
Berkenhof bestaat? Alleen zijn 5 ouders actieve leden. 

Wat doen die actieve leden nu allemaal? 
Dat zijn in juf Wendy’s taal gezegd “de helpende handjes” van het team van de 
Berkenhof. 

Dat wil zeggen dat de actieve leden in werkgroepen worden verdeeld samen met 
leraren. De leraren komen met een idee en de O.V leden helpen die uit te 

voeren. Natuurlijk mogen die ook met ideeën komen en hun mening geven maar 
de leraren zijn eindbepalend. 

De werkgroepen zijn bijv: 
Sint/kerst/carnaval/Pasen/lente/sportdag/avondvierdaagse/schoolreis/kamp/ 
sponsorloop/laatste schooldag. 

Alle kosten die bij de werkgroepen horen, worden van de O.V rekening betaald. 

Daar wordt uw schoolouderbijdrage op gestort. 

Nee……de schoolouderbijdrage is echt niet alleen voor een schoolreisje. Daar 

wordt veel meer van betaald. 

Hier even wat voorbeelden van kosten van de O.V: 

· De sint die komt 

· strooipiet/strooigoed 

· de schoencadeautjes en surprisegeld 

· aankleding kerstdiner/school 



· brandveilige versiering carnaval 

· paasversiering en lente-narcis 

· huur sportveld 

· schoolreis 

· huur kamphuis en benodigdheden (daarom betalen de kinderen die op kamp 

gaan meer) 

· alle eten en drinken die de kinderen krijgen bij alle vieringen het gehele 

schooljaar 

· benodigdheden bij spelletjes enz. 

En dan is er vast nog wel het een en ander vergeten. 

Hopelijk snapt u dat het daarom belangrijk is dat er ouderbijdrage betaald wordt. 

De O.V is al super vindingrijk geworden in het bezuinigen. Dat had u in het 
jaarverslag van vorig schooljaar vast wel gezien. Zo blijft het voor u zo 

betaalbaar mogelijk en voor de kinderen superleuk. Want wees nu eerlijk, hoe 
leuk leren ook is, die extra dingen maken juist het schooljaar één groot feest. 

Zelfs in corona tijd, waar weinig mogelijk was, is er op de Berkenhof toch nog 
van alles georganiseerd.  
Er is vorig schooljaar bewust geen ouderbijdrage gevraagd en is alles betaald 

vanuit nog een stukje ouderbijdrage van 2019/2020 en wat hulp van school 
(waar we erg dankbaar voor zijn).  
Toch hopen we weer op een normaal schooljaar. Het liefst met alles erop en 
eraan. Daar is wel uw hulp voor nodig. Er komt binnenkort nog meer informatie 

over de ouderbijdrage. U kunt het op alle mogelijke manieren betalen. Zolang 
het maar binnenkomt. Dat is belangrijk! 

Omdat ieder van u ook deel uitmaakt van de O.V mag ook u altijd met ideeën en 
opmerkingen komen. Geef die door aan de voorzitter dan worden ze 

meegenomen bij de eerstvolgende vergadering. Ideeën en opmerkingen worden 
altijd positief ontvangen door de O.V en de leraren, maar zijn helaas niet altijd 

uitvoerbaar. Houdt daar rekening mee. Daar beslissen de leraren over want die 
weten het beste wat er haalbaar is in een schooljaar. De leraren kijken in het 

belang van heel de school (alle kinderen). 

Ook is er kans dat er dit jaar hulpouders gevraagd gaan worden voor bepaalde 

versieringen. Aankomende vergadering wordt er gekeken of er nog een actief lid 
gezocht wordt of dat het op 5 leden blijft. Te veel actieve leden maakt het vaak 

rommelig. Daar wordt u dan tijdig nog over ingelicht. 

Hopelijk is het voor iedereen wat duidelijker geworden wat de O.V een beetje 
inhoudt. Bij vragen over de O.V of de ouderbijdrage kunt u altijd bij mij terecht 

en vergeet aub niet de ouderbijdrage te betalen! 



Ik zal u dit jaar wat meer op de hoogte houden over de activiteiten van de O.V 

d.m.v. stukjes in het berkenblad. 

Groet, Jolanda van Mook (moeder Ian/Evan)  

Gevraagd: Vrijwilligers voor kascontrole 
Vóór de algemene ledenvergadering van de 

oudervereniging  
(27 september) vindt er een kascontrole plaats. 

Samen met de penningmeester van de 
oudervereniging, wordt deze controle uitgevoerd. Hoe 

deze controle plaats gaat vinden, hoort u van Marieke 
de Kievit (penningmeester): 467220 Bij haar kunt u 

zich aanmelden. 
 

 
 

Bewegingsactiviteiten hele week door! 
Als sportactieve school bekijken we ieder nieuw schooljaar hoe 
we het bewegingsaanbod kunnen verbeteren/aanpassen. 

 
Dit schooljaar hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 weer op 

vrijdagochtend gymles in Sporthal Arkendonk. De 
bewegingslessen worden gegeven door meneer Kay van 

MOOVE Oosterhout. 
We volgen het bewegingsprogramma zoals opgesteld door MOOVE. 

Hierbij komen elke les specifieke onderdelen in circuitvorm aan bod en alle 
kinderen zijn de hele lestijd actief bezig!   

Weet u het nog: Gymschoenen zijn verplicht! 
Geef uw kind op die dag ook makkelijke kleding aan vooral 

groep 3/4! 
Mag uw kind om een bepaalde reden niet meedoen met de 

gymles, dan horen we dat graag van u, als ouder! Uw kind 
blijft dan tijdens de gymtijd van de groep op school 

(toezicht in een andere groep). 
 

Dit jaar starten we in de 2e week vanaf 13 september 
net voor het speelkwartier met de Daily Mile (groep 3 t/m 8) rondom de school. 
Groep 3 en 4 bouwen dit rustiger op. Daarnaast is er iedere week 1x begeleid 

buitenspel. Dit wordt afgewisseld met bootcamp (groep 3 t/m 8).  
Wilt u eraan denken om uw kind goede schoenen aan of mee te geven, 

waarop het makkelijk kan rennen etc. Geen slippers of schoenen met 
hakjes… dit om ongelukjes te voorkomen. 

 

Bereikbaarheid directie 
Juf Nelly heeft ook dit schooljaar iedere donderdag en vrijdag lesgevende taken 
in groep 3/4.  



Op dinsdag en woensdag is zij bereikbaar voor vragen, inschrijvingen etc.  Op de 

meeste maandagen heeft juf Nelly een vrije (werk)dag. 
Fijn als u hier rekening mee houdt. 

Afspraak mobiele telefoons  
We hebben de afspraak dat kinderen hun mobiele telefoon thuis 

laten. Kinderen mogen altijd indien nodig de schooltelefoon 
gebruiken om hun ouders te bellen.  

Per ongeluk toch de mobiel meegenomen? De leerkracht neemt 
deze dan onder schooltijd in. Om 12.15 en 15.30 krijgen de 

kinderen hun mobiel weer mee naar huis. Uitzonderingen kunt u als ouder 
bespreken met de desbetreffende leerkracht. Uiteraard blijft u als ouder 

verantwoordelijk voor het mobieltje van uw kind. 

Schoolfotograaf KIEK  

Woensdag 8 september komt de schoolfotograaf.  Ook hier zijn er aanpassingen 
vanuit fotostudio KIEK: 

-Uitgangspunt is dat de fotograaf zo kort mogelijk in de school is voor het maken 
van de individuele portretfoto’s van de kinderen. De ondergrond is lichtblauw, 
graag zomerse kleding aangeven, dat staat vrolijk.. 

-Dit jaar maakt de fotograaf alleen broer/zus foto’s van kinderen die hier op 
school zitten. 

-Groepsfoto’s worden buiten gemaakt. 
 

Nieuwe rekenmethode groep 3 
We hebben een update van de rekenmethode Alles Telt aangeschaft voor groep 

3: Alles Telt Q  
Deze ondersteunt veel op het digibord en de werkboeken voor de kinderen zien 

er fris en overzichtelijk uit. Ondanks dat alles ruimschoots op tijd is besteld, zijn 
niet alle materialen binnen. Ondertussen oefenen we met tellen, groepjes 

maken, splitsen en het correct schrijven van de cijfers. 

Rapportmappen op school 
Wilt u de rapportmappen die uw kind net voor de zomervakantie mee naar huis 
heeft gekregen, weer meegeven aan uw kind?  Dank u wel. 

Op tijd aanwezig op school  
Om 8.45u starten zoals u weet de lessen voor alle 
groepen. Bij groep 1/2 gaat de poort om 8.45 op slot. 

Bent u te laat? Dan loopt u via de hoofdingang binnendoor 
naar de kleutergroep. U begrijpt dat de les niet 

onderbroken kan worden, omdat er iemand aanbelt die te 
laat is.  

Voor structureel telaatkomers hanteren we een 
stappenplan, waarin ook de leerplichtambtenaar een rol 

heeft. 

 



 

 
Schoolfruitbeleid  

Gisteren is onze school weer 
aangemeld voor deelname aan het  

schoolfruitprogramma. 
Of de school daadwerkelijk mee mag 

doen, wordt na de sluitingsdatum door 
loting bepaald.  

Inmiddels hebben wij, omdat we al 
een paar jaar gebruik hebben 

gemaakt van schoolfruit, zelf 
schoolfruitbeleid opgezet. Dit kunt u lezen in onze schoolgids  
 

Drie keer per week verwachten wij dat kinderen zélf van thuis fruit meebrengen. 

De fruitdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.  
In het Berkenblad houden we u op de hoogte of we ingeloot worden voor het 

gratis schoolfruit. Goed om te zien dat steeds meer kinderen ook op andere 
dagen fruit meenemen naar school! Goed voorbeeld doet goed volgen! 
Drinken in een beker 
Zoals u weet nemen kinderen het drinken mee in een beker, dus geen pakjes. 

Dit om de afvalberg te verminderen. Alle beetjes helpen.  

 

Informatie voor (toekomstige) ouders van Tussenschoolse opvang  
(TSO) de Berkenhof 

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan en uw 
kind(eren) zijn weer van harte welkom bij de 

tussenschoolse opvang verzorgd door SKO. 
Graag willen wij u attent maken op een aantal belangrijke  

punten: 
 

-De Tussenschoolse opvang wordt ook dit jaar weer 
verzorgd door Stichting kinderopvang -Oosterhout. 

- de Tussenschoolse opvang administratie  
(aan/afmelden en financiële zaken) wordt verzorgd door Murlen. 

Voor vragen aan Murlen kunt u contact opnemen via:  

Telefoonnummer 085-2734910 of via de website 
www.murlendienstverlening.com/helpdesk 

-Uw kind verblijft gedurende de opvang in een verzorgde, gezellige ruimte van 
SKO.  Deze ruimte bevindt zich naast het voorschool lokaal van de Berkenhof. 

De kinderen mogen altijd vrij spelen, daarnaast bieden wij kleine knutsel, 
sport/spel, gymzaal en buitenactiviteiten aan.  
Team SKO Dommelbos 



 

Tegemoetkoming indirecte 
schoolkosten en tegoed voor na-

school.nl 
Als u een laag inkomen heeft kunt u 

van de gemeente voor indirecte 
schoolkosten een bijdrage ontvangen. 

Ook voor het meedoen aan 
naschoolse activiteiten bestaat nu de 

mogelijkheid een tegoed aan te 
vragen, die u in kunt zetten op 

www.na-school.nl. Zo kunnen uw 
kinderen ook naschooltijd meedoen 

aan leuke en leerzame activiteiten bij 
u in de buurt. U kunt een tegoed 

aanvragen via de gemeente maar eventueel ook via stichting leergeld.  

Hulp nodig?  

De burgeradviseurs van Surplus Welzijn helpen u graag 

verder. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer (076) 52 23 
220 (vragen naar Surplus Welzijn Oosterhout) of via het e-

mailadres burgeradviseur@surpluswelzijn.nl 

Stichting Leergeld kan helpen! 

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële 
redenen 

niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes 
heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. 

Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!  
Leergeld Oosterhout biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan 

binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals lid worden van een sport- of 
hobbyvereniging, zwemles volgen of deelnemen aan de scouting. Ook de kosten 

voor schoolmaterialen, schoolreizen kunnen voor gedeeltelijke vergoeding in 
aanmerking komen. Daarnaast kan eventueel een fiets (voor kinderen vanaf 

groep 8) of een tweedehands computer (per gezin vanaf 8 jaar) worden 
verstrekt. 

Indien u in de gemeente Oosterhout woont, kan Stichting Leergeld voor kinderen 
van 4 tot 18 jaar een oplossing bieden. De medewerkers van Stichting Leergeld 
verwijzen in eerste instantie altijd naar voorliggende voorzieningen via de 

gemeente, als die van toepassing zijn. 

Stichting Leergeld werkt uitsluitend met vrijwilligers. Een vrijwilliger komt aan 

huis om samen met de aanvrager de mogelijkheden te bespreken en eventueel 
te informeren over andere instanties.  

Aarzel niet om contact met Leergeld Oosterhout op te nemen indien u twijfelt of 
ook u voor ondersteuning in aanmerking kunt komen. 

http://www.leergeldoosterhout.nl/


Voor meer informatie of aanmelding, zie  www.leergeldoosterhout.nl of maak 

gebruik van de folder die op onze school aanwezig is.  

Leergeld is bereikbaar via telefoonnummer 0162-45 84 87 van ma t/m do 9.00-

11.30 uur 

 

Het 2e Berkenblad kunt u op dinsdag 21 september verwachten. 
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