
Berkenblad nr.3 4 oktober 2022 

 

 

 

 

 

 

Beste 

ouders/verzorgers, 

Voor u ligt het derde Berkenblad van het 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: 

  

 

Anass Isa   29 september voorschool (alsnog gefeliciteerd!) 
Amy Osesek   5 oktober  groep 7 
Chahida El Hadjoui  9 oktober  groep 6 
Femke Markus  12 oktober  groep 7 
 

 
 

 

Hieperdepiep hoera! 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


Informatie vanuit de 

oudervereniging 
Beste ouders/verzorgers, 

Oktober is alweer begonnen! En de 
OV gaat weer volop aan de slag 

om de vieringen voor te bereiden. 
 

Dit gaat helaas niet kosteloos. 
Vorig schooljaar is er slechts 60% binnen gekomen van de vrijwillige 

ouderbijdrage. Dit was niet voldoende. We hebben het op kunnen lossen met een 
sponsorloop. Alle vieringen en schoolreis konden gelukkig doorgaan. 
 

Dit schooljaar starten we met een nieuwe uitdaging. Verschillende ouders hebben 
aangegeven niet meer te willen betalen als er maar zo weinig andere ouders 

willen betalen wat begrijpelijk is! 
 

We vroegen ons af hoe het komt dat ouders niet voor de vieringen/uitjes voor 
hun kind(eren) willen betalen. Is het bedrag wellicht te hoog? 
 

Hierdoor, én door de inflatie, waar we allemaal last van hebben, hebben we 

besloten de ouderbijdrage te verlagen naar € 20,-. Dit bedrag is voor alle 
vieringen en het schoolreisje. 
 

Hier gaan we het niet mee redden om alles te bekostigen, daarom hopen we met 

verschillende sponsoracties de inkomsten te verhogen. We denken aan een 
sponsorloop en een flessenactie bij de Jumbo (zijn we mee bezig). 
 

Denkt u even mee? 
 

Heeft u ideeën over een mogelijke sponsoring, neem dan contact op met mij of 
met de leerkracht van uw kind(eren). Als we allemaal een beetje meehelpen/-

denken zou dit schooljaar toch ook weer geweldig moeten worden. 
 

Deze week krijgt u een brief mee, waar verdere uitleg in staat over de 
ouderbijdrage. 
 

Er volgt een aparte brief voor groep 7/8 voor de bijdrage voor schoolkamp. 
 

Alvast super bedankt voor het betalen en/of meedenken!! 
 

Jolanda (moeder Ian en Evan) 
Voorzitter OV 

 
 

Schoolfoto's 
De schoolfoto’s zijn ondertussen weer gemaakt. Dit jaar biedt fotostudio KIEK 

een nieuwe methode aan om de foto’s te verkrijgen, namelijk met inlogkaarten. 
Na dinsdag 4 oktober ontvangt u via school een inlogkaart. Daarmee kunt u 

inloggen op de website van Kiek schoolfoto en aangeven wat u zou willen 
bestellen. Er zijn verschillende voordeelpakketten en losse foto’s verkrijgbaar. 

Alle bestellingen worden naar het huisadres gestuurd.   
 



De foto’s zijn NIET aanwezig op school. U kunt ze ook niet 

via school bestellen of contant betalen. Alles loopt via de 
website van fotostudio KIEK.  
 

Kinderboekenweek Gi-ga-groen

 
Woensdag 5 oktober start de jaarlijkse kinderboeken week. Dit jaar is het thema 

Gi-ga-groen. Deze woensdag gaan wij allemaal gekleed in het groen. 
Vanaf groep 5 gaan we ook starten met de voorbereidingen van de 

voorleeswedstrijd. De finale hiervan is op vrijdag 14 oktober om 13.30 uur. De 
ouders van de deelnemers mogen aanwezig zijn.  

Lezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Ga regelmatig met uw 
kind naar de bieb om nieuwe boeken te halen en/of lees regelmatig voor.  

Bij ons op school hebben we ook een ruilkastje (in de aula bij de bibliotheek) 
waar u boeken kunt ruilen. 

 
Studiemiddag 
Dinsdag 18 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. 
 

  

Oudervertelgesprekken 
In de week van 17 oktober houden we de 

oudervertelgesprekken voor groep 3 t/m 
8. De gesprekken vinden plaats in het 

lokaal van uw kind. 
U krijgt deze week de uitnodiging met 

vragenlijst en vermelding van de tijd 
mee. 
 

 



Peuteruurtje 

Donderdag 20 oktober staat het eerste peuteruurtje gepland. U ontvangt 

hierover nog meer informatie in het Berkenblad van 18 oktober. 

Reminder gratis sportaanbod

 
Ook in het nieuwe schooljaar gaan we weer nieuwe sporten en spelletjes doen 

tijdens het gratis sportaanbod voor basisschoolkinderen in sporthal Arkendonk. 

Wij van Moove hebben geprobeerd de drempel hiervoor zo laag mogelijk te 

houden, zodat alle kinderen kunnen gaan sporten. Daarom zullen er dit jaar twee 

sportinstuiven plaatsvinden; één voor groep 3 t/m 5 en één voor groep 6 t/m 8. 

Kinderen in groep 3 t/m 5 zijn elke maandag welkom om van 15.45u tot 16.45u 

te komen sporten bij sportcoach Alex. 

Kinderen in groep 6 t/m 8 zijn elke dinsdag welkom om van 14.30u tot 15.45u te 

komen sporten bij sportcoach Kay. 

We starten dinsdag 4 oktober, in de schoolvakanties gaat de instuif niet 

door. 

U kunt uw zoon of dochter hiervoor inschrijven via www.inoosterhout.nl. Zoek 

naar: ‘sportinstuif Dommelbergen groep 3 t/m 5’ of ‘sportinstuif Dommelbergen 

groep 6 t/m 8’. Aanmelden kan vanaf woensdag 28 september om 16.00u. 

Online aanmelden heeft onze sterke voorkeur, mocht dit onverhoopt niet lukken 

dan noteren wij de gegevens van uw kind aan de deur. 

TIP: In geval van aanmelding aan de deur is het wenselijk dat u als ouder een 

telefoonnummer doorgeeft (op een briefje) aan de deur in geval van 

calamiteiten. Als u online aanmeldt beschikken wij al over uw telefoonnummer. 

Bij vragen mag u altijd mailen naar Kay@mooveoosterhout.nl of 

Alex@mooveoosterhout.nl 

 

Kom inspiratie opdoen op de Duurzaam Oosterhout Markt 
Op zaterdag 15 oktober van 10.00 tot 16.00 uur laten we je zien, ruiken, 

voelen en proeven wat er zoal is op het gebied van Duurzaam dagelijks Leven. 

Kom langs om geïnspireerd te raken over hergebruik van kleding/spullen, 

vergroenen, biologische groentes, elektrische (deel)auto, zonnepanelen, isolatie 

etc. 

Er staat een heuse walvis op de markt en de kinderen mogen het plastic dat ze 

op straat hebben gevonden op deze walvis prikken. Er worden ook filmpjes over 

mailto:Kay@mooveoosterhout.nl
mailto:Alex@mooveoosterhout.nl


zwerfafval getoond. 

Ook is er een theeproeverij van akkerrandenkruiden, er worden gezonde snacks 

en handzeepjes van het merk Seepje uitgedeeld.  

U kunt uw kennis over duurzaamheid testen en ontvangt dan een biologische 

plant of bloembollen. 

Voor kinderen is er in Theek5 een kindermiddag met tal van leuke activiteiten. 

Nieuwsgierig? Tot zaterdag 15 oktober van 10.00 tot 16.00 uur. 

Werkgroep Duurzaam Oosterhout 

Kijk voor het hele programma van De Duurzaam Oosterhout Week op: 

www.duurzaamoosterhout.nl 

 

 

Het 4e Berkenblad kunt u op dinsdag 18 oktober verwachten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

              

 



 

 

 

 


