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Beste
ouders/verzorgers,
Voor u ligt het tweede Berkenblad van het nieuwe schooljaar 2020-2021!
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl

Hieperdepiephoera!
De volgende jarige wordt van harte gefeliciteerd door alle kinderen en het team
van de Berkenhof:

Tess Koedijk 28 september

groep 3

Informatie vanuit de oudervereniging
Op maandag 28 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
Wij doen woensdag 22 september
mee met de Nationale
Kraanwaterdag 2021. Hierbij
besteden we aandacht aan
kraanwater als sportieve en
gezonde dorstlesser. Voldoende
water drinken draagt bij aan
een gezonde levensstijl.
Nergens ter wereld is de kwaliteit van het drinkwater zo hoog als in Nederland.
In de groepen vindt een leuke les of activiteit plaats.

Maandag 27 september t/m 1 oktober Groene Voetstappen
Volgende week starten we weer met de jaarlijkse verkeersactie Groene
Voetstappen. Vorig schooljaar hebben we twee keer 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.
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!

Rapportmappen op school
Veel kinderen hebben de rapportmap al mee naar school
genomen, maar we missen er nog een aantal.
Wilt u de rapportmappen als u dat nog niet heeft gedaan, weer
meegeven aan uw kind?
Het is fijn als alles weer op school aanwezig is.

Studiemiddag
Het duurt nog even, maar we vermelden het alvast:
Donderdag 7 oktober heeft het team een
studiemiddag. De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben
dan geen school en zijn vrij vanaf 12.15u. U vindt dit
ook terug op onze informatiekalender.
Rectificatie Stichting :Leergeld
Vorige week hebben wij vanuit Stichting Leergeld
informatie ontvangen over de ouderbijdrage. Deze
werd voorheen na aanvraag door ouders gedeeltelijk betaald. Door de
verandering in de wet vrijwillige ouderbijdrage per 1 aug. 2021 betalen zij deze
niet meer. Ouders kunnen dus geen aanvraag meer indienen.
Plan inzet middelen werkdrukverlaging schooljaar 2021-2022
Zoals u vast heeft gehoord of gelezen, ontvangen alle basisscholen vanuit de
overheid extra gelden, die ingezet moeten worden om de werkdruk die
leerkrachten ervaren, te verlagen. De personeelsgeleding van de MR, juf Angela
en juf Klaartje, hebben met het team het plan daarvoor gemaakt en het is eind
vorig schooljaar goedgekeurd door de clusterdirecteur.
Wat houdt het plan van de Berkenhof in?
We willen per groep de leerkracht(en) flexibel
in te zetten dagen aanbieden, waarbij de
leerkracht vrij geroosterd wordt van zijn/haar
lesgebonden taken. Deze dagen komen per
groep beschikbaar. Wordt een groep door
meerdere leerkrachten onderwezen, verdelen
de leerkrachten deze flexdagen onderling. De
tijd die hiermee voor de leerkracht
vrijgemaakt wordt, mag de leerkracht naar
eigen inzicht inzetten met als doel
werkdrukverlaging. Voorbeeld: De leerkracht
schrijft de groepsplannen tijdens een flexdag.
Deze flexdagen zijn niet plaatsgebonden, dus
de leerkrachten mogen ook thuis werken.
Daarnaast zetten we een vakdocent gym in
vanuit MOOVE die iedere vrijdag de lessen
bewegingsonderwijs geeft van groep 3 t/m 8.
Dat is dit schooljaar meneer Kay..
Vanuit Delta-onderwijs is dit schooljaar
2021-2022 voor de Berkenhof na de herfstvakantie juf Oumaima (maandag) en
juf Annick (vrijdag) ingezet om bovenstaand plan uit te voeren. In verband met
het zwangerschapsverlof van juf Annick gaan de flexdagen voor de
herfstvakantie door als er vervanging is vanuit Leswerk.

Wil je varen in een open boot om plastic/afval te vangen en er meer
over te horen te krijgen?
Nou dat kan! Op zaterdag 2 oktober kun je meevaren in een van de boten van de
Waterscouting “Zuiderkruis”. Je gaat dan in groepjes met de boot op zoek naar
plastic/afval. Je krijgt een zwemvest aan, een grijper en een zak om het afval in
te doen.
Na deze spannende vaart krijg je op het grote moederschip van de
Waterscouting een workshop over het afval in de rivieren en oceanen. Een
gastdocent van de Plastic Soup Foundation laat je zien wat het afval/plastic doet
met de natuur en hoe we dit kunnen veranderen/voorkomen.
Lijkt je dit wat? Meld je aan!
Stuur een mail met vermelding van je leeftijd naar: emhvandenbrink@gmail.com.
Locatie: Waterscouting “Zuiderkruis” Wilhelminalaan 120 – Oosterhout
Groepen:
1e groep: kinderen in de leeftijd van 9/10 jaar
10.00 tot 10.50 uur varen / 11.00 tot 11.50 uur workshop
2e groep: kinderen in de leeftijd van 11/12 jaar
11.00 – 11.50 uur varen/ 12.00 tot 12.50 uur workshop.
DOE JE MEE?
Dit evenement is onderdeel van de Duurzaam Oosterhout Week die gehouden
wordt van zaterdag 2 t/m 10 oktober. Voor het gehele programma zie website:
www.duurzaamoosterhout.nl.

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

