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Beste 

ouders/verzorgers, 

Voor u ligt het tweede 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: 

  

 

Mirjam Mahmoud 21 september groep 2 
Tess Koedijk  28 september groep 4 
Noa Kooijman 4 oktober  groep 4 
 
Goede start van het schooljaar 
We zijn de eerste 2 weken van het nieuwe schooljaar goed gestart.  
De komende weken tot aan de herfstvakantie worden gebruikt om de school heel 

goed op te ruimen en te herstructureren. 
 

 
 

Hieperdepiep hoera! 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


Informatie vanuit de oudervereniging 

Op maandag 26 september staat 
de jaarvergadering  gepland. 

Aanvang 20.00u in de aula van de 
Berkenhof. U bent van harte 

uitgenodigd om hierbij aanwezig te 
zijn. 

In het volgende Berkenblad komt 
er weer informatie vanuit de OV.  

 
 

Nationale Kraanwaterdag 
Woensdag 28 september is het Nationale 
Kraanwaterdag 2022. 
Voldoende water drinken draagt bij aan een 
gezonde levensstijl.    
Als gezonde school stimuleren we het 
drinken van water tijdens de fruit- en 

drinkpauze. Gezond en goedkoop! 
 

Maandag 26 september t/m 30 
september Groene Voetstappen 
Volgende week starten we weer met de 
jaarlijkse verkeersactie Groene 
Voetstappen. 
Iedere Groene Voetstap staat voor een 
duurzame verplaatsing van huis naar school 

en omgekeerd, dat wil zeggen: Niet met de 
auto gebracht.  
 

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 verzamelen. 
We zijn weer benieuwd hoeveel Groene Voetstappen we samen verzamelen deze 

week!  
 

Het 3e Berkenblad kunt u op dinsdag 4 oktober verwachten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 


