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 Beste ouders/verzorgers,  
 

Voor u ligt het twintigste Berkenblad van het jaar 2021. 
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze 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 wordt van harte gefeliciteerd door alle kinderen en het team 
van de Berkenhof:    
  

  

 

Darwin Giel  3 juli  groep 2 
Emma Pool  5 juli  groep 3 
Lotte Pool  5 juli  groep 3 

 

 

 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


Update regelgeving corona 

Het crisisteam van Delta-onderwijs heeft ons geadviseerd om de huidige 

afspraken met name rondom de cohortering te overleggen met de leden van de 

MR. Dit n.a.v. de versoepelingen van het kabinet vanaf 26 juni j.l. 

De MR heeft besloten om alle afspraken zoals ze nu zijn te handhaven tot de 

zomervakantie. Het team staat hier volledig achter. We willen graag dat 

kinderen, ouders en leerkrachten gezond de zomervakantie ingaan! 

 

Concreet: De cohortering blijft gehandhaafd (aparte ingangen; gescheiden 

buitenspelen), noodopvang tussen de middag, ouderbelgesprekken  

(uitzonderingen daargelaten), kinderen komen alleen de school in.  
 

Tot nu toe hebben we samen met elkaar ervoor gezorgd dat het goed is gegaan. 

Nog even volhouden! Dank u wel voor uw begrip. 

 

In de laatste week van de zomervakantie komt het crisisteam van Delta weer bij 

elkaar. We gaan ervanuit dat we het nieuwe schooljaar normaal starten. 

 

Deze week herhaling verkeersactie Groene voetstappen verzamelen 

 

 

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. 
 



Vanaf gisteren 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!!! 

  

Maandag 21 juni maakten we er een geweldig feestje van! 

Zoals u vast heeft gezien aan de foto's op de ouderapp, hebben de kinderen een 

hele leuke dag gehad! Vanwege de regen hebben we alle activiteiten in school 

uitgevoerd en dat is goed gelukt. Twee springkussens in de speelzaal, pijl en 

boog schieten in de gang, het pannaveld voetbal in de aula, tafeltennis in het 

lokaal naast groep3-4. In de klassen zelf was ook nog van alles te doen: Cakeje 

versieren, bingo, circuit gezelschapsspelletjes etc. De dag vloog voorbij en met 

een ijsje in de hand, gingen de kinderen om half 4 voldaan (en moe!) naar huis. 

 

Met spoed gevraagd! 

Wie helpt ons uit de brand? We hebben een digitale camera nodig (het liefst met 

statief) om de musical te filmen.  

Voor vragen en/of informatie kunt u bij juf Suzanne of bij juf Maike zijn.  

 

Oudergesprekken 

In de week van 5 juli vinden de oudergesprekken groep 1 t/m 7 plaats. Dit zijn 

voornamelijk belgesprekken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de 

leerkracht. 

 

Schooljaar 2021-2022 

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)  

*Annick is tot aan de herfstvakantie met zwangerschapsverlof.   

Oumaima Hajjami ervangt haar op maandag, disndag en woensdag.      

          

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 

Interne Begeleider: 

Klaartje Emmen (dinsdag,woensdag, donderdag) 

 

Vervangingsschil en ondersteuning 

Leon Ligtvoet 

 

Voorschool: 

Marissa van Dolen  (maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend, 

vrijdagochtend) 

 

Tine Schellen zal verbonden blijven aan de Berkenhof en ondersteuning bieden in 

groep ½. 

 

De kinderen gaan op maandagmiddag 12 juli vanaf 14.30u naar hun nieuwe 

leerkracht om kennis te maken. 

 

Studiemiddag kinderen vrij 

Donderdag8 juli heeft het team een studiemiddag. De kinderen van groep 1 t/m 

8 zijn dan vrij.  

 

Rapport ophaalmoment 
Ieder schooljaar sluiten we af met een momentje op de woensdagavond 

in de laatste week van het schooljaar. We organiseren het net als vorig 
schooljaar. 
Dit zal plaatsvinden op woensdag 21 juli, in school. 

U krijgt een week van tevoren te horen hoe laat u samen met uw kind het 

rapport mag op halen.(tussen 18u-20u). Dit zal in tijdsblokjes gaan. 

Hierbij geven juf Klaartje en meneer Leon bij de ingang (blauwe poort) aan waar 

u moet zijn. Wij zien u graag samen met uw kind op deze avond! 

 



Zindelijkheid  
We constateren vaker dat kinderen later zindelijk zijn. Dit merken ook andere 
scholen en vandaar dat Delta-onderwijs afspraken heeft gemaakt hoe we daar 

mee omgaan. 
Als uw kind naar groep 1 gaat, wordt ervanuit gegaan dat uw zoon of dochter 

zindelijk is. Als dit niet zo is en de oorzaak is medisch, dan geeft u dat natuurlijk 
door aan de leerkracht.  
Een plasongelukje kan gebeuren en lossen we op, maar als uw kind echt 
verschoond moet worden, is de Delta afspraak dat de leerkracht de ouders belt, 

zodat zij naar school komen om hun kind te verschonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Het Berkenblad nr. 21 kunt u op dinsdag 13 juli verwachten. 

 


