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Beste 

ouders/verzorgers, 

Voor u ligt het vierde 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: 

  

 

Charlotte de Kievit  23 oktober groep 6 
Rayan Bouali  26 oktober groep 6 
Levi Franse   29 oktober groep 4 
Ian Kramer   29 oktober groep 7 
Jayden van der Lee 2 november groep 4 
 
 

 
 

 
 

Hieperdepiep hoera! 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


Informatie vanuit de oudervereniging 

  
Wat gaan we doen: de hele maand oktober lege flessen verzamelen. 
Waarom? 
Om geld op te halen voor de oudervereniging zodat er allerlei leuke 
buitenschoolse activiteiten kunnen worden georganiseerd zoals sport- en 

speldagen en het schoolreisje.  
Wanneer?  
De hele maand oktober. 
Waar? 
Op school komen grote oranje zakken bij het podium te hangen waar je de lege 
flessen in kunt doen. Zelf inleveren bij de Jumbo Arkendonk kan ook en het 

bonnetje in de zuil voor de Berkenhof doen.  
En verder:  
Begin november tellen we het opgehaalde bedrag en laten dit uiteraard weten!  
Roep je familie, vrienden en kennissen ook op om mee te doen!! 

Voorleeswedstrijd  
 
Voorleeswedstrijd Gi-ga-groen 
Na de voorrondes te hebben gehouden in de klassen, was het vrijdag 14 oktober 
zover. De grote finale van de voorleeswedstrijd. Dit waren de winnaars uit de 

klas: 
Groep 5 Catharina 
Groep 6 chaimae 
Groep 7 Amy 
Groep 8 Anouar.  
 

Het was een spannende wedstrijd en er werd 
heel goed gelezen. Uiteindelijk is Anouar de 

winnaar geworden!  
 

Berkenhofshow 
Woensdag 19 oktober van half 12 tot half 1 

sluiten de kinderen samen met de 
leerkrachten de KBW af met een 

Berkenhofshow.  
De winnaar van de voorleeswedstrijd Anouar 

zal tijdens de Berkenhofshow een stukje uit 
zijn boek voorlezen. U bent van harte welkom! 
 
 

 



Reminder oudervertelgesprekken 
Deze week van houden we de 
oudervertelgesprekken voor groep 3 t/m 

8. De gesprekken vinden plaats in het 
lokaal van uw kind. 
U heeft inmiddels een uitnodiging met 
vragenlijst en vermelding van de tijd 

meegekregen.  
We merken dat ouders vergeten op 

tijd door te geven als het tijdstip niet 
uitkomt óf dat ouders de afspraak 

vergeten. Hierdoor vallen voor leerkrachten gaten tussen de gesprekken 
en dat is niet fijn.  
 
Peuteruurtje 

Donderdag 20 oktober staat het eerste peuteruurtje gepland. De flyer heeft uw 

kind al meegekregen. Deze staat inmiddels ook in de ouderapp. 

Koffie-uurtje 
Het koffie-uurtje staat gepland op woensdag 2 november van 
11.30-12.30u. U bent van harte uitgenodigd in de aula van de 

Berkenhof. 
 

 

 

Na de herfstvakantie komt de werkgroep kriebelen een 

controle uitvoeren. U hoort nog via de ouderapp op welke 

ochtend dit gebeurt. 
 

 

EHBO/BHV    

Na de herfstvakantie volgt het team de herhalingscursussen BHV of EHBO en 't 

kind bij EMS risico. De pedagogisch medewerker voorschool heeft inmiddels de 

basiscursus “EHBO en het kind” gevolgd. 

 

 
 

Het 5e Berkenblad kunt u op dinsdag 8 november verwachten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 


