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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het laatste Berkenblad van het schooljaar 2020-2021.
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:

Soliman Alahmad
Jenna Leonard
Lorenzo Vermeulen
Nori Meesters
Caitlin Willart
Gradciano van der Made
Marleen Alnasar
Frankie van Riel

19 juli
21 juli
26 juli
29 juli
2 augustus
5 augustus
7 augustus
8 augustus

voorschool
groep 3
voorschool
groep 2
groep 5
groep 8
groep 2
groep 7

Sidar Borkan
Liyam Dahoum
Allistair Eggers
Liam Reemnet

10 augustus
18 augustus
30 augustus
6 september

groep
groep
groep
groep

7
3
2
6

Laatste schoolmoment groep 8

Volgende week is de laatste week van groep 8 op deze school! Dat
laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan.
Alle ouders van groep 7 en 8 hebben al een mail gehad met het uitgebreide
schema voor de laatste week. Ook op de school app is deze gedeeld.
Hier nog even een beknopte samenvatting.
Maandag 19 juli
• Optreden van de liedjes voor de kinderen van groep 1/2
• Het bekijken van de film voor de ouders van groep 7 om 18.45 uur.
• Alle kinderen van groep 7/8 zijn 's middags vrij en worden om 18.30 uur 's
avonds op school verwacht.
Dinsdag 20 juli
• Alle kinderen van groep 7/8 zijn 's middags vrij!
• In de avond het bekijken van de film voor de ouders van groep 8 om
19.00 uur.
• 's Avonds worden alle kinderen van groep 7/8 om 18.30 uur op school
verwacht.
• Na het bekijken van de film gaan de kinderen van groep 7 en de ouders
van groep 8 naar huis. Dan begint de afscheidsavond voor de
schoolverlaters. Deze duurt tot 22.30 uur.
Let op: De kinderen mogen niet zelf naar huis maar moeten opgehaald
worden.
Woensdag 21 juli
• Op deze laatste woensdag van het schooljaar wordt groep 8 uitgezwaaid.
U bent als ouder/opa/oma natuurlijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Wilt u wel rekening houden met de 1,5 meter afstandsregel?
• De rapport ophaalavond is ook alleen voor groep 7 (uitnodiging volgt nog).
Donderdag en vrijdag zijn de leerlingen van groep 8 vrij. De kinderen van groep
7 verwachten we wel gewoon op school.
Voor de musical-film-avonden krijgen alle kinderen 2 kaartjes. Broertjes en
zusjes van de leerlingen (onder de 13 jaar) van groep 8 mogen natuurlijk mee.
Dit in verband met de coronamaatregelen.

Rapport ophaalmoment op
woensdagavond 21 juli
We organiseren het net als vorig
schooljaar in het gebouw.
U krijgt deze week 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!

Vrijdag 23 juli:
Laatste schoolochtend:
Naast de extra leuke gymles door meneer
Thom (groep 3 t/m 7) volgt een speciale
activiteit voor groep 1 t/m 4 en 5 t/m 7.
Om 12.15 start dan de zomervakantie!!!

Schooldocumenten op de website
De volgende documenten zullen aan het begin van het nieuwe schooljaar op de
website geplaatst worden:
De informatiekalender 2021-2022, de nieuwe Vensters schoolgids 2021-2022 en
het ondersteuningsplan 2021-2022 (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.

Het team van de Berkenhof wenst iedereen
een fijne vakantie!
We zien de kinderen graag gezond weer
terug op maandag 6 september!

Het 1e Berkenblad van het schooljaar 2021-2022
komt uit op dinsdag 7 september

