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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het vierde Berkenblad van het schooljaar 2018-2019!
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl

Hieperdepiephoera!
De volgende jarigen wordt van harte gefeliciteerd door alle
kinderen, juffen en meneren van de Berkenhof:
Noa Kooijman
Amy Osenek
Femke Markus
Maja Causevic
Charlotte de Kievit
Niek Peeters
Leticia van der Lee
Rayan Bouali
Levi Franse
Ian Kramer

4 oktober
5 oktober
12 oktober
17 oktober
23 oktober
24 oktober
25 oktober
26 oktober
29 oktober
29 oktober

voorschool
groep 3
groep 3
groep 8
groep 1/2
groep 5
groep 3
groep 1/2
voorschool
groep 3

Afscheid juf Fleur
Afgelopen donderdag heeft het team afscheid genomen van juf Fleur (we zullen
haar missen!) en vrijdag 28 september was het zover voor de kinderen van
groep 3/4, die toen pas echt beseften dat juf Fleur er écht voor het laatst was…
De kinderen van groep 3/4 hebben vrijdagmiddag de juf verrast met optredens
en om half 4 afscheid genomen.

Maandag 1 oktober is Fleur van Gestel gestart op de Rubenshof en Grietje de
Boer-Broekhans komt ons team versterken en gaat op maandag, dinsdag en
woensdag (om de week) lesgeven in groep 3/4. Woensdag (om de week),
donderdag en vrijdag staat juf Nelly in groep 3/4.
Wij wensen juf Grietje en juf Fleur veel succes en vooral veel werkplezier!
Hieronder stelt juf Grietje zich voor:
Beste ouders/verzorgers,
Sinds deze week ben ik met veel
enthousiasme gestart op De Berkenhof in groep
3/4.
Ik ben 37 jaar, getrouwd en heb 2 kinderen, een
jongen van 9 en een meisje van 6.
Na een carrière van 20 jaar bij defensie, de
Koninklijke Luchtmacht, vond ik het tijd voor een
nieuwe uitdaging en ben ik onlangs omgeschoold
naar leerkracht.
Ik sta nu met erg veel plezier voor de klas.
Mocht u vragen hebben, stel ze gerust!
We gaan elkaar ongetwijfeld binnenkort
ontmoeten, dus tot snel!
Met vriendelijke groet,
Grietje Broekhans

Schoolfruit:
Goed nieuws! De Berkenhof is één van de 3008 basisscholen die dit schooljaar
mag meedoen aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.
Dit jaar heeft er geen loting plaatsgevonden. Van 12 november 2018 t/m 19
april 2019 ontvangen wij drie gratis porties groente en fruit per leerling per
week.
Wat is nu de planning?






In de week van 12 november starten
de leveringen.
De leveringen lopen t/m week 16
(week van 15 april 2019)
Alle groepen, inclusief voorschool
krijgen op 3 dagen schoolfruit!
Welke dagen het zijn, hangt af van de
leveringsdag.
In het komende Berkenblad van 30
oktober, leest u hier meer over.

Verkeersactie Groene Voetstappen verzamelen
In de laatste week van september hebben we met alle
kinderen veel Groene Voetstappen verzameld.
Veel kinderen zijn te voet, of met de fiets naar school
gekomen! Goed gedaan allemaal!

Kinderboekenweek 2018:

Vriendschap: Kom erbij!
Zoals eerder vermeld, vindt de 64ste editie
van de Kinderboekenweek plaats van 3 t/m
14 oktober 2018.
Op woensdag 3 oktober openen we deze
Kinderboekenweek.

Op dinsdag 9 oktober om 13.45 uur
houden we de jaarlijkse
voorleeswedstrijd. De kampioenen van
groep 5 t/m 8 nemen het tegen elkaar op.
Voor de jurering kunt u zich hiervoor
opgeven bij meneer Wouter of juf Nelly.
Net als voorgaande jaren wordt het vast
weer spannend en zal de jury het heel moeilijk krijgen om de voorleeskampioen
te kiezen!
Vrijdag 12 oktober is er een Berkenhofshow, die in het teken staat van de
Kinderboekenweek. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Tijd: 14.30-15.15u.
Stagiaires
Er lopen inmiddels vanaf groep 1/2 t/m groep 7/8 al veel stagiaires rond op de
Berkenhof! Zoals afgesproken in het vorige Berkenblad stellen zij zich nu aan u
voor:
Hallo allemaal!

Mijn naam is Charita Guardeno. Ik ben 17 jaar oud en woonachtig in Oosterhout.
Dit jaar ben ik begonnen met de HBO opleiding pedagogiek bij Fontys in Tilburg.
Hiervoor zal ik het komende schooljaar stage komen lopen op de Berkenhof. Ik
zal iedere donderdag op school te vinden zijn bij de intern begeleider en ook zal
ik af en toe eens een kijkje komen nemen in de klassen. Verder is mijn grootste

hobby paardrijden. Dit doe ik nu al ruim 9 jaar en sinds 2 jaar heb ik mijn eigen
verzorgpaard. Ook ben ik veel te vinden in het carnavalsleven en zit ik in de
carnavalsstichting. Ik kijk erg uit naar het komende schooljaar en ik hoop er met
jullie allemaal een leuk en gezellig jaar van te maken!
Hopelijk tot ziens!
Even voorstellen..
Ik ben Mylène, 23 jaar oud en ik kom uit Etten-Leur. Mijn
hobby’s zijn; winkelen, zwemmen en gezellige dingen doen
met vriendinnen. Verder kan ik ook erg genieten van een
boek, waarbij ik mezelf helemaal afzonder van de rest van
de wereld.
In 2014 ben ik gestart aan de Pabo, hiervoor heb ik de
opleiding MBO – Onderwijsassistent afgerond. Ik ben nu
een derdejaars student, maar ik verwacht in februari aan
mijn eind jaar te kunnen beginnen.
Buiten groep 7, heb ik verder in alle groepen stagegelopen
op een reguliere basisschool. In het afgelopen half jaar
heb ik stage gelopen op SBO de Sponder in groep 6.
Het aankomend half jaar mag ik stagelopen in groep 3/4 bij juf Grietje en juf
Nelly. Ik ben benieuwd wat me allemaal te wachten staat!
Ik ben gestart vanaf 3 september en ben dan in principe iedere maandag,
dinsdag en woensdag te vinden op de Berkenhof. Dit is tot en met 16 januari.
Beste ouders/verzorgers,

Wij zijn zes studenten van de Avans Hogeschool in Breda/’s-Hertogenbosch. Vijf
van ons volgen een studie binnen de sociale sector, een van ons volgt een studie
binnen de gezondheidszorg. In verband met een verdiepende minor zullen wij
komende maanden veel op de Berkenhof aanwezig zijn. Wij zullen ons
bezighouden met het opstellen van een rouwprotocol.
Wij zullen aansluiten bij de klassen en actief deelnemen aan de activiteiten
binnen de school. Alle contacten die wij met ouders en/of kinderen hebben,
zullen via de intern begeleider Klaartje Emmen verlopen. Wij kijken er naar uit
om ons project op de Berkenhof uit te voeren en hopen dit met een goed
resultaat te kunnen afleveren!
Mogelijk tot ziens op de Berkenhof!
Elisa, Lisanne, Daniëlle, Iris, Eva en Eveline
Hoi! Mijn naam is Oumaima Hajjami, 20 jaar en kom uit Breda.
Mijn hobby’s zijn reizen en koken. Ik zit in het derde jaar van de
PABO en ben momenteel bezig met de minor gedragsspecialist. In
de afgelopen jaren heb ik al stage gelopen in de groepen 2, 3 en 6
op reguliere basisscholen in Breda en Roosendaal. Sinds 3
september 2018 loop ik stage in groep 1/2 bij juffrouw Wendy.
Hier blijf ik tot 16 januari 2019. Mijn stagedagen zijn op maandag,
dinsdag en woensdag.

Beste Ouders/verzorgers,
Weet u dat de oudervereniging eigenlijk uit alle ouders/verzorgers van de
Berkenhof bestaat? Alleen zijn 5 ouders actieve leden.
Wat doen die actieve leden nu allemaal?
Dat zijn in juf Wendy’s taal gezegd “de helpende handjes” van het team van de
Berkenhof.
Dat wil zeggen dat de actieve leden in werkgroepen worden verdeeld samen met
leraren. De leraren komen met een idee en de O.V leden helpen die uit te

voeren. Natuurlijk mogen die ook met ideeën komen en hun mening geven maar
de leraren zijn eindbepalend.
De werkgroepen zijn bv:
Sint/kerst/carnaval/Pasen/lente/sportdag/schoolreis/kamp/sponsorloop/laatste
schooldag.
Alle kosten die bij de werkgroepen horen worden van de O.V rekening betaald.
Daar wordt uw schoolbijdrage op gestort.
Nee…..de schoolbijdrage is echt niet alleen voor een schoolreisje. Daar wordt
veel meer van betaald.
Hier even wat voorbeelden van kosten van de O.V:












De sint die komt
strooipiet/strooigoed
de schoencadeautjes en surprisegeld
aankleding kerstdiner/school
brandveilige versiering carnaval
paasversiering en lente-narcis
huur sportveld
schoolreis
benodigdheden kamp( daarom betalen de kinderen die op kamp gaan
meer)
Alle eten en drinken die de kinderen krijgen bij alle vieringen het gehele
schooljaar
benodigdheden bij spelletjes enz.

En dan is er vast nog wel het een en ander vergeten.
Hopelijk snapt u dat het daarom belangrijk is dat er ouderbijdrage betaald wordt.
De O.V is al super vindingrijk geworden in het bezuinigen. Dat had u in het
jaarverslag van vorig schooljaar vast wel gezien. Zo blijft het voor u zo
betaalbaar mogelijk en voor de kinderen super leuk. Want wees nu eerlijk, hoe
leuk leren ook is, die extra dingen maken juist het schooljaar één groot feest.
Omdat ieder van u ook deel uitmaakt van de O.V mag ook u altijd met ideeën en
opmerkingen komen. Geef die door aan de voorzitter dan worden ze
meegenomen bij de eerstvolgende vergadering. Ideeën en opmerkingen worden
altijd positief ontvangen door de O.V en de leraren maar zijn helaas niet altijd
uitvoerbaar. Houdt daar rekening mee. Daar beslissen de leraren over want die
weten het beste wat er haalbaar is in een schooljaar. De leraren kijken in het
belang van heel de school (alle kinderen).
Ook is er kans dat er dit jaar hulpouders gevraagd gaan worden voor bepaalde
versieringen. Aankomende vergadering wordt er gekeken of er nog een actief lid
gezocht wordt of dat het op 5 leden blijft. Teveel actieve leden maakt het vaak
rommelig. Daar wordt u dan tijdig nog over ingelicht.
Hopelijk is het voor iedereen wat duidelijker geworden wat de O.V een beetje
inhoudt. Bij vragen over de O.V of de ouderbijdrage kunt u altijd bij mij terecht.
Ik zal u dit jaar wat meer op de hoogte houden over de activiteiten van de O.V
d.m.v. stukjes in het berkenblad.
Gr. Jolanda van Mook ( moeder Owen/Ian/Evan)

Studiemiddag
Het duurt nog even, maar op dinsdag 30 oktober heeft het team een
studiemiddag. De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn dan vrij. De voorschool is
gewoon open.

Het team wenst u
alvast een fijne
herfstvakantie!
Het 5e Berkenblad kunt op dinsdag 30 oktober verwachten.

