Berkenblad nr.2 3 september 2019

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het tweede Berkenblad van het schooljaar 2019-2020!
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 worden van harte gefeliciteerd door alle kinderen, juffen en
meneren van de Berkenhof:
Angelina Vermeulen
Liam Reemnet
Senna Leonard
Chloë Kooijman
Emie Gersonius

groep 1
groep 5
groep 7
voorschool
groep 6

1 september
6 september
9 september
11 september
14 september

Jaarvergadering oudervereniging
Maandag 9 september om 20.00 uur bent u van harte uitgenodigd om de
jaarvergadering van de oudervereniging bij te wonen. Op de agenda staan het
jaarverslag 2018-2019, de kascontrole, de begroting 2019-2020 en het
vaststellen van de ouderbijdrage. Wilt u inbreng bij het vaststellen van de
ouderbijdrage? Dan is dit uw kans! U bent van harte welkom.
Gevonden: Vrijwilliger voor kascontrole
Vóór de algemene ledenvergadering van de oudervereniging
(9 september),vindt er een kascontrole plaats. Samen met de penningmeester
van de oudervereniging en Yuhana Varekamp, moeder van Liam uit groep 5,
wordt deze controle uitgevoerd.
Verkeersactie Groene Voetstappen verzamelen
Maandag 16 september starten we met de jaarlijkse
verkeersactie Groene Voetstappen. Vorig schooljaar
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!

Rapportmappen op school
Wilt u de rapportmappen die uw kind net voor de zomervakantie
mee naar huis heeft gekregen, weer meegeven aan uw kind?
Het is fijn als alle rapportmappen weer op school aanwezig zijn.

Luizenvrij
Vorige week woensdag heeft de werkgroep kriebelen alle kinderen gecontroleerd.
Geen luizen, wel een paar neetjes in groep 5/6. Er is een brief meegegaan en de
werkgroep zal binnenkort een hercontrole uitvoeren.

LIO stagiaire
De ouders van de kleuters kennen haar vast wel: Oumaima
Hajjami. Vorig schooljaar heeft ze al in groep 1/2 stage gelopen.
Nu mag ze haar LIO stage in groep 1/2 afronden bij juf Wendy.

A-poolers
Zoals u weet zijn zowel meneer Kees van Bakel als meneer Wouter Boeren in de
A-pool gegaan, de vervangingspool. Meneer Kees en meneer Wouter zijn op de
“stamschool” Berkenhof, als ze niet worden opgeroepen om in te vallen. In het
begin van het schooljaar zijn er nog niet veel vervangingsaanvragen, vandaar
dat ze de eerste weken hier al een aantal dagen aanwezig zijn. Ze worden
ingezet om te ondersteunen waar het nodig is. Extra handen, dat is natuurlijk
heel fijn!
Plan inzet middelen werkdrukverlaging schooljaar 2019-2020
Zoals u vast heeft gehoord of gelezen, hebben
alle basisscholen vanuit de overheid vorig
schooljaar en ook dit nieuwe schooljaar extra
gelden ontvangen 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 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.
Vanuit Delta-onderwijs is ook dit schooljaar 2019-2020 voor de Berkenhof
meneer Leon Ligtvoet 2 dagen per week ingezet (maandag en vrijdag) om
bovenstaand plan uit te voeren. Op dagen dat hij geen groep hoeft over te
nemen, krijgt hij andere taken bijv. extra begeleiden van leerlingen etc.

Extra inzet meneer Leon
Delta-onderwijs heeft aan al haar scholen extra gelden beschikbaar gesteld om
binnen de eigen school iemand aan te stellen voor vervanging bij ziekte van
leerkrachten: Een zgn. eigen “vervangingsschil”.
Meneer Leon is hiervoor op woensdag en donderdag aangesteld. We hopen dat
ook dit schooljaar de leerkrachten gezond blijven. Hoeft meneer Leon niet in te
vallen, dan voert hij andere taken uit, zoals het overnemen van een groep i.v.m.
coaching van de leerkracht door juf Klaartje of juf Angela. Ook wordt hij o.a.
ingezet bij de organisatie van het groepsoverstijgende Leesparade (voortgezet
technisch lezen) en de begeleiding van leerlingen.
Studiemiddag
Het duurt nog even, maar op dinsdag 17 september
heeft het team een studiemiddag. De kinderen van
groep 1 t/m 8 zijn dan vrij. De voorschool is gewoon
open.

Foto’s en fotogeld
We hebben de foto’s, die in de eerste week van het
schooljaar zijn gemaakt, inmiddels ontvangen.
U kunt de foto’s vanaf woensdag 4 september a.s. ná
schooltijd op school bekijken. Besluit u de foto’s te kopen,
dan krijgt u na contante betaling de foto’s mee. Als u geen
foto’s wilt, sturen we deze terug naar de fotograaf.
Kinderkleding-en speelgoedbeurs

Op zaterdag 21 september a.s. organiseert de Stichting Kinderkledingbeurs
Oosterhout wederom een tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs t.b.v.
Stichting Leergeld West-Brabant Oost en andere kinderprojecten in Oosterhout.

Stichting Leergeld stelt zich ten doel, hulp te bieden aan schoolgaande kinderen,
waarvan de ouders met een te krap gezinsbudget moeten rondkomen.
Leergeld maakt het mogelijk dat kinderen mee kunnen doen door de kosten (of
een gedeelte daarvan) direct te betalen aan de school, de club of de leverancier
van spullen, alleen als de bestaande (wettelijke) mogelijkheden ontoereikend
zijn.
Locatie: De Bunthoef, Bloemenhof 2 te Oosterhout
Tijd: 8.30-12.00u

Het 3e Berkenblad kunt u op dinsdag 17 september verwachten.

