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

Hieperdepiephoera!
De volgende jarigen worden van harte gefeliciteerd
door alle kinderen en het team van de Berkenhof:
Mirjam Mahmoud
Tess Koedijk
Noa kooijman
Amy Osesek
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21 september
28 september
4 oktober
5 oktober

Informatie vanuit de GGD
Wanneer mag een leerling op de basisschool naar school en/of opvang?
AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben beslisbomen voor het wel of niet
toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school gemaakt.
Tijdens de persconferentie van vrijdag 18 september werd bekend gemaakt dat
de regels voor kinderen t/m 6 jaar nu ook gelden voor basisschoolkinderen van 7
t/m 12 jaar.
De beslisboom voor kinderen t/m 6 jaar is te downloaden via de website van de
GGD.
AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK publiceren spoedig een nieuwe
beslisboom. Houd daarvoor de website van de GGD in de gaten.

Advies informeel vervoer m.b.t. schooluitjes
Bij informeel vervoer of carpoolen (bijvoorbeeld bij schooluitjes) geldt het
volgende advies: Als er personen uit meerdere huishoudens in 1 auto meerijden
dan is het advies dat alle volwassen inzittenden en kinderen ouder dan 12 jaar
een neusmondmasker (mondkapje) dragen. Kinderen onder de 12 jaar hoeven
geen mondkapje te dragen maar indien men zich hier comfortabeler bij voelt
mag dit uiteraard worden ingezet.
Groene Voetstappen

Gisteren zijn we gestart 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.
We zijn benieuwd hoeveel Groene Voetstappen we in deze week samen
verzamelen!

Foto’s en fotogeld
In verband met de maatregelen rondom corona, organiseren
we de betaling van de schoolfoto’s op een andere manier.
Vandaag krijgt uw kind hierover een brief mee.

Informatie vanuit de oudervereniging
Beste ouders,

U bent vast óók benieuwd naar de ouderbijdrage voor dit schooljaar…
Goed nieuws: voor nu hoeft u niets te betalen !!
Er is nog een restantje over van afgelopen schooljaar. Helaas is het niet veel
omdat er voor slechts 55 van de 90 leerlingen ouderbijdrage is betaald! Hier
moet u toch ook van schrikken !
Toch gaan wij in eerste instantie met dit restant aan de slag. Tegen de tijd dat
dit bedrag op dreigt te raken, gaan we u vragen om (een deel van) de
ouderbijdrage te voldoen.
Dit ook omdat we, gezien de huidige situatie, niet kunnen voorzien wat we wel
en niet kunnen/mogen gaan organiseren.
Het kan dus zijn dat we u meerdere keren zullen vragen om een klein(er) bedrag
te betalen. Afhankelijk van wat er dan daadwerkelijk binnenkomt, kunnen we de
betreffende activiteit door laten gaan.
Als u het jaarverslag en de cijfers en uitleg van het afgelopen jaar in wil zien,
kunt u daarvoor na schooltijd een afspraak maken. Het ligt ter inzage klaar.
We hopen dat het zo duidelijk is voor u, maar mocht u toch nog vragen hebben,
dan kunt u altijd terecht bij Jolanda en/of Marieke.

Schoolfruit:
Goed nieuws!
De Berkenhof is ook dit schooljaar ingeloot voor
het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
Van 9 november 2020 t/m 16 april 2021
ontvangen wij drie gratis porties groente en fruit
per leerling per week.
Wat is nu de planning?
In de week van 9 november starten de leveringen.
•
•
•

De leveringen lopen t/m week 15
(week van 12 april t/m 16 april 2021)
Alle groepen, inclusief voorschool krijgen op 3 dagen schoolfruit!
Welke dagen het zijn, hangt af van de leveringsdag.

De 66ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van 30 september t/m 11
oktober 2020.
Op woensdag 30 september openen we samen met alle groepen de
Kinderboekenweek.
Het gaat in de Kinderboekenweek om leesbevordering en kinderen te motiveren
plezier te beleven aan het lezen van een boek. We kopen ieder jaar extra
leesboeken voor de groepen 1 t/m 8 die horen bij het thema van de
kinderboekenweek.
Geschiedenis neemt je mee naar andere werelden. Kinderboekenschrijvers weten
precies hoe ze al die belangrijke en meeslepende gebeurtenissen zo opschrijven
dat kinderen en jongeren geboeid en ademloos blijven lezen, keer op keer.
In het volgende Berkenblad leest u meer over de voorleeswedstrijd op
dinsdagmiddag 6 oktober.

Het 4e Berkenblad kunt u op dinsdag 6 oktober verwachten.

