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Beste
ouders/verzorgers,
Voor u ligt het vierde 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:

Charlotte de Kievit
Niek Peeters
Rayan Bouali
Levi Franse
Ian Kramer
Jayden van der Lee
Jennifer Pas

23 oktober
24 oktober
26 oktober
29 oktober
29 oktober
2 november
7 november

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

5
8
5
3
6
3
8

Berkenhofshow
Vanwege de afwezigheid van juf Maike (nascholing BHV) op woensdag 20
oktober is de finale van de voorleeswedstrijd én de Berkenhofshow verschoven
naar donderdag 21 oktober.
EHBO/BHV
Inmiddels hebben juf Klaartje, juf Suzanne en juf Angela
de herhalingscursus BHV gevolgd bij EMS Riscico.
Nieuwe medewerkers volgen eerst een basiscursus “EHBO
en het kind”. Woensdag 20 oktober volgt juf Maike de
basiscursus BHV en meneer Ernesto heeft net de
basiscursus EHBO en het kind achter de rug.
Woensdagmiddag na de herfstvakantie volgt voor de
andere leerkrachten de herhaling EHBO en het kind.

Studiemiddag
Dinsdag 9 november heeft het team een studiemiddag (zie informatiekalender).
De groepen 1 t/m 8 zijn dan 's middags vrij.
Peuteruurtje
Donderdag 21 oktober mag eindelijk weer het eerste peuteruurtje van dit
schooljaar doorgaan. De flyer heeft uw kind al meegekregen. Onderaan het
Berkenblad leest u de informatie.

Ben jij één van de nieuwe junior citytrainers?
Zit jij in groep 8, is sport en bewegen ook helemaal jouw ding, en lijkt het je
leuk om te helpen bij sportactiviteiten en zo ook mee te organiseren? Dan ben
JIJ de nieuwe junior citytrainer waar WIJ naar opzoek zijn!
Wat is een junior citytrainer?
Een junior citytrainer is een leerling uit groep 8 die de cursus junior citytrainer
hebben afgerond! Als junior citytrainer heb je geleerd om sportieve activiteiten te
organiseren en begeleiden rond de school of in jouw buurt.
Wat leer je tijdens de cursus junior citytrainer?
Presenteren: je leert hoe je jezelf kunt presenteren voor een groepje kinderen,
hoe je het goede voorbeeld kunt geven en hoe je kinderen kunt
enthousiasmeren.

Samenwerken: Je leert hoe je goed kunt samenwerken met andere junior
citytrainers, leert afspraken maken met elkaar en respectvol om te gaan met
verschillende doelgroepen en deelnemers.
Organiseren en begeleiden: je leert wat er allemaal komt kijken bij het
organiseren van een activiteit, hoe je die kunt bedenken en begeleiden.
Ontwikkelen: je ontwikkelt je persoonlijk en leert omgaan met TIPS en TOPS
die je van ons krijgt.
Wat kun je doen met het junior citytrainer diploma?
Aan het einde van het schooljaar ben je dan officieel junior citytrainer! Een
geweldige ervaring die je meeneemt in de rest van je leven. Je kunt nu
activiteiten organiseren op je school, na schooltijd of helpen bij de sportdag van
school, of in de buurt, of wellicht helpen bij een activiteiten bij je eigen
sportvereniging!
Is dit iets voor jou?
Stuur dan een mail naar citytrainer@oosterhout.nl en vertel in het kort wat over
jezelf, waarom we JOU moeten kiezen en op welke dagen je beschikbaar bent.
Wie weet ben JIJ dan een van onze nieuwe junior citytrainers!
Met sportieve groet,
Sportcoaches Moove (Alex, Joost, Kay, Nicole en Pim)
Info voor groep 7/8
In de herfstvakantie wordt het jaarlijkse Streetwise Cup (voorheen Cruyff
toernooi 6 vs 6) georganiseerd op de velden van TSC Oosterhout. Het
programma ziet er als volgt uit;
Dinsdag 26 oktober | 10 t/m 12 jaar | 12:00-16:30 uur.
Vorm samen met vrienden en/of vriendinnen een team en meld je snel aan via
de onderstaande link.
https://www.inoosterhout.nl/activiteit/190368/streetwise-cup-10-tm-12-jaarteams?fbclid=IwAR2h-qHP339UYwb8G9hzN42rl0wCph7y1MmDmf5knKpJSUwb7SILIhNga0
Meld je snel aan want vol = vol. Deelname is geheel gratis!
Voor vragen kunt je altijd mailen naar Alex@mooveoosterhout.nl
Met vriendelijke groet,
Alex van Lieshout
Sportcoach MOOVE Oosterhout
Bijlage: flyer peuteruurtje

Berkenblad nr. 5 kunt u op dinsdag 9 november verwachten.

