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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  

 

  
 
De volgende jarigen worden van harte gefeliciteerd door alle kinderen en het 
team van de Berkenhof: 

  

 

Noa Kooijman 4 oktober groep 3  

Amy Osesek  5 oktober groep 6 
Femke Markus 12 oktober  groep 6 
 

Rectificatie datum ledenvergadering oudervereniging 
In Berkenblad nr. 2 hebben we de datum van de ledenvergadering foutief 

vermeld: Correct was: Maandag 27 september i.p.v. 28 september. Excuses voor 
het ongemak. 

Hieperdepiep hoera! 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


 

Informatie vanuit de oudervereniging  
Beste Ouders/Verzorgers, 

In het eerste Berkenblad (7 september) heeft u al veel informatie gekregen over 
de Oudervereniging; wat doet de OV, uit wie bestaat de OV, waarom is uw 

ouderbijdrage zo belangrijk en wat wordt hier allemaal van gedaan etc. 

Gisteren hebben alle kinderen het formulier voor de ouderbijdrage mee naar huis 

gekregen, ook is het formulier op de ouderapp gezet. In dit formulier staat 
nogmaals aangegeven waarom het zo belangrijk is dat we voldoende 

ouderbijdrage ontvangen. 

Vrijwillig maar niet vrijblijvend  
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dankzij uw bijdrage kunnen 
wij zo veel activiteiten organiseren. Indien er niet voldoende ouderbijdrage 

binnenkomt, kunnen er bepaalde activiteiten dit jaar wéér niet doorgaan, dat wilt 
u toch óók niet. 

We vragen u de ouderbijdrage aan het begin van dit schooljaar, in ieder geval 
graag zo spoedig mogelijk, over te maken. U kunt het op alle mogelijke 

manieren betalen. Zolang het maar binnenkomt. Dat is belangrijk! 

Heeft u nog vragen over de ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen met 

Nelly van Ginneken of met Marieke de Kievit. 

Groet, Marieke de Kievit, penningmeester OV (moeder 
Charlotte) 

Studiemiddag 
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. 
 

 
 

Woensdag 6 oktober is het weer zover!  



Op deze dag begint de Kinderboekenweek!!!! Dit jaar is het thema: Worden wat 

je wil!  
De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in 

Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om 
boeken te lezen. De Kinderboekenweek vindt in 2021 plaats van 6 tot en met 17 

oktober (Wij sluiten iets later af met de Berkenhofshow). 
 

Even wat data op een rij: 
- Woensdag 6 oktober zullen we de Kinderboekenweek gezamenlijk met alle 

kinderen in de aula op een interactieve manier openen. 
- Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is er ook de mogelijkheid om zich op te 

geven voor de voorleeswedstrijd. De finale zal plaatsvinden op woensdag 13 
oktober. De ouders van de finalisten zullen voor deze wedstrijd uitgenodigd 

worden. 
- Woensdag 20 oktober van half 12 tot half 1 sluiten de kinderen samen met 

de leerkrachten de KBW af met een Berkenhofshow. Tijdens deze 
Berkenhofshow zal het thema van de Kinderboekenweek centraal staan. 
De winnaar van de voorleeswedstrijd zal tijdens de Berkenhofshow nogmaals een 

stukje uit zijn/ haar boek voorlezen. 
 

Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te 
fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek van 2021 kun je alles worden wat je 

wil en alvast dromen over later! 
 

Voorstelling groep 1/2 in de Pannenhoef 
Beste ouders, 
Op dinsdag 19 oktober gaan we met onze kleuters naar de voorstelling: 

”Hoedje".  
Deze voorstelling vindt plaats in de Pannenhoef. 
Omdat we hier al om 12.50u worden verwacht hebben we ervoor gekozen om 
gezellig met z'n allen op school over te blijven. Uw kind is hierdoor wel wat 

eerder uit school: U kunt uw kind om 14.30u ophalen. 

 
Daarnaast hebben we voor het vervoer 3 ouders nodig die willen rijden.  

We vertrekken om 12.35u en we willen graag om 13.50 weer opgehaald worden. 

U mag helaas niet mee naar binnen. 

Wilt u rijden? Hartstikke fijn!  

Opgeven kan via de mail, telefonisch of gewoon aan de poort bij juf Oumaima of 

juf Wendy. 

 



Oudervertelgesprekken 
In de week van 18 oktober houden we de 
oudervertelgesprekken voor groep 1 t/m 

8. Dit geldt alleen voor de nieuwe groep 
ouders van de combigroep. 
De gesprekken vinden plaats in het lokaal 
van uw kind. 
U krijgt vanaf 11 oktober de uitnodiging 
met vragenlijst en vermelding van de tijd 

mee. 
 

Peuteruurtje 

Donderdag 21 oktober staat het eerste peuteruurtje gepland. U ontvangt 

hierover nog meer informatie in het Berkenblad van 19 oktober. 

 

 

Sponsoring ouders 

Dank je wel Lindsay (moeder van Keyano en Jadey) en Chantal (moeder van 

Kaylinn en Jake)! We hebben voor het knutselen pizzadozen van ze gekregen, 

friteszakjes (komen altijd van pas) en ijsjes (in de diepvries). 

 

Ingeloot voor schoolfruit 
 

We zijn weer ingeloot voor het schoolfruit. Vanaf 15 november wordt er voor 3 

dagen schoolfruit geleverd voor alle kinderen. We horen z.s.m. mogelijk wanneer 

de leveringsdag is. Zodra we dit weten, kiezen we de fruitdagen. Soms hebben 

kinderen, zeker de oudere kinderen, meer nodig dan alleen het aangeboden 

schoolfruit, vooral als het gedeeld moet worden (sinaasappels). U mag ze dan 

best wat extra fruit meegeven. 

 
 

Het 4e Berkenblad kunt u op dinsdag 19 oktober verwachten. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 


