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Beste 

ouders/verzorgers, 

Voor u ligt het allereerste Berkenblad van het nieuwe schooljaar 2022-2023! 
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: 
Allistair Eggers 30 augustus  groep 3 
Angelina Vemeulen31 augustus  groep 3 
Liam Reemnet 6 september  groep 8 
Zoë Franse  8 september  groep 1 
Lana Alaraj  10 september groep 4 
Chloë Kooijman 11 september groep 2 
Maram Mahmoud 19 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, maar wat hebben we heerlijk zomerweer 
gehad. We gaan er samen een goed schooljaar van maken. 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


 

We wensen onze nieuwe leerlingen heel veel 

succes en plezier toe:  
Groep 1: Zoë, Sidra 
Groep3: Majda 
Groep 4: Lana 
Groep 5: Hafsa, Lizz, Adam 
Groep 6: Obaida, Chahida, Kuba 
Groep 7: Younes 
 

 

Koffie-uurtje 7 september 

 
Het koffie-uurtje staat gepland in de eerste week van het nieuwe schooljaar op 
woensdag 7 september van 11.30-12.30u. U bent van harte uitgenodigd in de 

aula van de Berkenhof. 
 

Informatieavond 
We organiseren het ook dit schooljaar op dezelfde manier als vorig jaar. 
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.  

Op tijd aanwezig op school  
Vanaf 8.30u gaat de deur open voor alle kinderen. Om 8.45u beginnen de 

lessen.  
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. 
 

 

 



 

De Gouden Weken voor een goed begin van het schooljaar 
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het 

begin van het schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie 
weer helemaal opnieuw: De leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de 

regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de 
klas te creëren. Daar heb je de rest van het jaar plezier van. Met behulp van de 

nieuwe methode Kwink gebruiken we de suggesties voor de Gouden Weken om 
een goede basis voor een fijne sfeer te leggen.  
 

Start Kwink 
Als u de school binnenkomt, ziet u de banner al 
staan van Kwink.  
Kwink is een online-methode voor sociaal-
emotioneel leren (SEL) inclusief burgerschap en 

mediawijsheid. De methode is voor groep 1 t/m 
8 van het primair onderwijs.  
Kwink biedt een doordacht SEL-programma, 

gebaseerd op de laatste wetenschappelijke 
inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Kwink 

is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten 
op school) en de kracht van een veilige groep. 

Regelmatig informeren wij u via de ouderapp 
met welk thema we bezig zijn. 

 

 

 

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).  

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

je boeken terugbrengen en meenemen.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRko6k0bvYAhVKblAKHVUaCtkQjRwIBw&url=https://kewprimaryschool.com/2015/03/25/premiers-reading-challenge/&psig=AOvVaw3qhLb73GWI6-OSSmFJ2gEs&ust=1515063382577562
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


 

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  
 

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!  
 

Gevraagd: Vrijwilligers voor kascontrole 
Vóór de algemene ledenvergadering van de 

oudervereniging  
(26 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 

mailto:w.deleuw@kbsdeberkenhof.nl
mailto:w.deleuw@kbsdeberkenhof.nl


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 12 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. 
 

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 14 september komt de schoolfotograaf.  
-De fotograaf maakt individuele portretfoto’s van de kinderen. Graag zomerse 

kleding aangeven, dat staat vrolijk.. 
-Verder maakt de fotograaf broer/zus foto’s van kinderen die hier op school 

zitten. 
-Groepsfoto’s worden buiten gemaakt. 
 

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. 

Pauze: Fruithap en water 
We zijn dit schooljaar niet ingeloot voor het schoolfruit. 
De kinderen nemen alle schooldagen zélf fruit van thuis mee.  
Zoals u weet nemen kinderen het drinken (bij voorkeur water!) mee in een 

beker, dus geen pakjes. Dit om de afvalberg te verminderen. Alle beetjes helpen.  

Het 2e Berkenblad kunt u op dinsdag 20 september verwachten. 
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