Berkenblad nr.20 6 juli 2020

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het laatste 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:
Jenna Leonard
21 juli
groep 2
Lorenzo Vermeulen
26 juli
voorschool
Nori Meesters
29 juli
groep 1
Caitlin Willart
2 augustus
groep 4
Nick Lebbing
5 augustus
groep 8
Gradciano van der Made 5 augustus
groep 7
Marleen Alnasar
7 augustus
groep 1
Frankie van Riel
8 augustus
groep 7
Sidar Bozkan
10 augustus
groep 6
Liyam Dahoum
18 augustus
groep 2
Yasmina Boudan
22 augustus
groep 8

Informatie van Delta-onderwijs
Beste ouders en verzorgers,
Deze week is de laatste week van een heel bijzonder schooljaar. Door de
coronacrisis verliep het onderwijs in de afgelopen maanden totaal anders dan u
gewend was.
Door de grote inzet van onze collega’s en door uw medewerking hebben we toch
continuïteit in het onderwijs kunnen bieden.
Wij danken u voor uw medewerking en begrip tijdens de afgelopen periode.
Wij gaan er vooralsnog vanuit dat het schooljaar 2020-2021 weer op de manier
gestart kan worden zoals u dat vóór de coronacrisis gewend was. De verplichting
vanuit het bestuur voor het voeren van een continurooster wordt beëindigd.
Wel zijn er op een aantal scholen, vanuit de ervaringen in de afgelopen periode,
besluiten genomen of afspraken gemaakt in overleg met de
medezeggenschapsraad om structureel de schooltijden aan te passen. Als dat
voor de school van uw zoon of dochter van toepassing is wordt dit onder deze
mededeling vermeld.
Ook kunnen wij, daar waar de 1,5 meter afstand bewaren mogelijk is, ouders
weer welkom heten op het schoolplein en in de school.
Om de 1,5 meter afstand te kunnen realiseren ontvangt u aan het begin van het
schooljaar vanuit de school informatie hoe daarmee om wordt gegaan en welke
beperkingen nog gehanteerd moeten worden.
Zo zal het op veel scholen niet mogelijk zijn om de jonge kinderen tot aan de
klas weg te brengen, omdat de beperkte breedte van de gangen het houden van
voldoende afstand niet mogelijk maakt.
Wij hopen dat er in de vakantieperiode geen verslechtering van de coronasituatie
komt. Mocht dit onverhoopt het geval zijn en hebben besluiten van de regering
invloed op het onderwijs, dan wordt u daarover in de laatste vakantieweek door
ons geïnformeerd.
Wij wensen u een plezierige en gezonde vakantieperiode toe!
College van bestuur Delta-onderwijs

Rapport ophaalmoment op woensdag 8 juli
Vorige week heeft uw kind een informatiebrief meegekregen over
het ophaalmoment van het rapport.
Hierin staat de tijd aangegeven wanneer u samen met uw kind het
rapport op kunt halen op een aangewezen locatie op het schoolplein.
Wij zien u graag met uw kind op deze avond.

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/mail in de gaten voor meer informatie? Ook de rest van het
programma afscheid groep 8 vindt u op klasbord en/of via de mail!
Informatie vanuit de oudervereniging

Beste ouders,
Wat hebben we een raar schooljaar achter de rug, gelukkig hebben we nog wel
het een en ander kunnen ondernemen, zoals het bezoek van de Sint, Kerstmis,
Carnaval en de paashaasjes konden gelukkig ook nog worden uitgedeeld.
De sportdag, het schoolreisje en het kamp vielen door Corona in het water…

Als oudervereniging hebben we geprobeerd e.e.a. zo goed mogelijk te regelen
met onderstaande besluiten:







De kampbijdrage à € 50,- voor groep 8 zal worden
teruggestort/teruggegeven aan de betalende ouder(s);
De kampbijdrage à € 50,- voor groep 7 zal worden gereserveerd voor een
mogelijk kamp in 2021. Mocht dit komend schooljaar om welke reden dan
ook niet doorgaan, dan krijgt de betalende ouder dit geld uiteraard terug;
Het restant van de ouderbijdrage (gr. 1 t/m 6) die dit schooljaar niet
gebruikt is, blijft gereserveerd voor uw kind voor leuke activiteiten in het
komende schooljaar.
Dit schooljaar zou het schoolreisje in een heel eenvoudige vorm hebben
plaatsgevonden doordat er helaas niet voldoende ouderbijdrage
binnenkomt. We hopen met dit gereserveerde bedrag komend schooljaar
een extra leuk schoolreisje voor uw kind te organiseren. Dit onder
voorbehoud dat komend schooljaar wel voldoende ouderbijdrage
binnenkomt.
Het restant van de ouderbijdrage voor groep 7/8 wordt gebruikt voor de
survival activiteit van 8 juli;

We hopen dat bovenstaande duidelijk is, mocht u vragen hebben, dan kunt u
uiteraard terecht bij de voorzitter (Jolanda van Mook) en/of bij de
penningmeester (Marieke de Kievit).
Verder wensen we jullie allen een hele fijne zomervakantie en groep 8 heel veel
succes op jullie nieuwe school !!
Jolanda en Marieke (OV)
De laatste schoolochtend
Vrijdag 10 juli is de laatste ochtend van het
schooljaar 2019-2020.
De groepen 3 t/m 8 hebben de laatste
gymles van meneer Kay in sporthal
Arkendonk!
Zorgt u ervoor dat uw kind gymkleding en
gymschoenen bij zich heeft? Het is zo lang
geleden dat ze daar hebben gegymd!
De kinderen krijgen in het nieuwe schooljaar een nieuwe gymdocent. Meneer Kay
heeft vanuit MOOVE een andere invulling van zijn werk gekregen.
Daarnaast hebben we een verrassingsprogramma voor de leerkrachten waarvan
we afscheid nemen: Juf Grietje en meneer Wouter!
Om 12.00u start de zomervakantie!
Schooldocumenten op de website
De volgende documenten zullen aan het begin van het nieuwe schooljaar op de
website geplaatst worden: De informatiekalender 2020-2021, de nieuwe
schoolgids 2020-2021 en het ondersteuningsplan 2020-20201 (zorgparagraaf).

Luizenzakken
Alle kinderen krijgen de luizenzak de laatste dag voor de zomervakantie mee
naar huis, zodat deze gewassen kan worden. De eerste schooldag neemt uw kind
de schone luizenzak weer mee naar school. Mocht de luizenzak kapot zijn, dan
kunt u bij de kriebelmoeders een nieuwe aanschaffen voor € 3,- Op de
informatiekalender staat aangegeven in welke weken de kriebelmoeders komen
“kriebelen”!
Nieuwe leerlingen krijgen een luizenzak van de werkgroep kriebelen.

Schrijf nu uw peuter in voor de voorschool
We zijn blij dat er al weer nieuwe aanmeldingen
binnenkomen.
U kunt inschrijven via het digitale inschrijfformulier
dat op de website staat van KBS de Berkenhof.nl.
Delta-voorschool verzorgt de plaatsing en de
directie ontvangt vanuit Delta-voorschool de
bevestiging van inschrijving:

Als uw kind naar groep 1 gaat, dient u opnieuw in te schrijven en wel voor
basisschool de Berkenhof. De voorschoolleidster heeft de desbetreffende
inschrijfformulieren.
Handhaving parkeren en snelheid
Onlangs hebben handhavers aangegeven het parkeeren rijgedrag aan de kant van de Pettelaar in de gaten
te houden. Bewoners hebben een klacht ingediend dat
zij niet weg kunnen rijden van hun parkeerplaats,
omdat de weg geblokkeerd is door auto’s. Niet prettig
en ook niet sociaal. Ook wordt er te hard gereden. Het
is zoals u weet een woonerf waar voor de veiligheid
van iedereen max. 15 km. gereden mag worden.
Handhaving waarschuwt niet meer, maar bekeurt
direct!

Yes!! Het Slotpark krijgt een speeltuin! Stem jij mee?
Ben jij tussen de 0 en 12 jaar?
Dan mag jij meebeslissen welke speeltuin hier moet komen. Je kunt kiezen uit
vier verschillende speeltuinen; vul hiervoor de korte enquête in op
www.oosterhout.nl/spelen (graag met wat hulp van een volwassene). Meedoen
aan de enquête kan tot en met 10 juli.
We delen via Facebook en Weekblad Oosterhout, welke speeltuin er gaat komen,
nadat we alle stemmen hebben geteld.

Met deze QR code kom je rechtstreeks bij de enquête!

Het team van de Berkenhof wenst iedereen een fijne
vakantie!
We zien de kinderen graag gezond weer terug op
maandag 24 augustus!

Afspraken m.b.t 1,5m afstand en evt. andere beperkingen geven wij in
de laatste week van de vakantie door via mail/klasbord.
Het 1e Berkenblad kunt u dinsdag 25 augustus verwachten.

