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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  

 

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

  
Femke Markus           12 oktober          groep 5 
Charlotte de Kievit    23 oktober         groep 4 
Niek Peeters             24 oktober         groep 7 
Rayan Bouali            26 oktober         groep 4 
Levi Franse              29 oktober         groep 2 
Ian Kramer              29 oktober         groep 5 
Jayden van der Lee    2 november      groep 2 

 

Hieperdepiep hoera! 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


 

Oudervertelgesprekken en informatie 

In de week van 12 oktober houden we de oudervertelgesprekken voor groep 3 
t/m 8. Ook deze keer bel-of zoomgesprekken. 

U krijgt vandaag de uitnodiging met vragenlijst en vermelding van de tijd mee. 
Ook geven we deze week een handout met praktische informatie mee over het 
werken in de groepen ter vervanging van de info-avond. 

 
Buitenspelen is gezond 

Veel buiten zijn is voor groot en klein gezond. Het versterkt het immuunsysteem 
en dat is vooral in deze tijd extra belangrijk. Wij spelen op school vaak buiten, 

ook als het een beetje miezert. Kapuchon op en stampen in de plassen!  
Als het een beetje regenachtig weer is, is het praktisch om uw kind 

(peuter/kleuter) rubberen laarsjes aan te geven, dan blijven de voeten droog! 
Droge voeten zijn het belangrijkst!  Uiteraard blijven we binnen als het hard 

regent! Dit zijn afspraken van school. Ouders dienen zich hieraan te houden. 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij de directie terecht. 

 
Nog steeds te laat op school…afspraak is afspraak  
De meeste ouders hebben het inmiddels begrepen: Uw kind hoort om 8.45u écht 
in de klas te zitten. Uw kind heeft immers al vanaf 8.30u de gelegenheid om 

binnen te komen. Jong geleerd is oud gedaan zo is het spreekwoord. Fijn, dank u 
wel!  

Bij enkele ouders lukt dit nog steeds niet, met name bij groep 1/2. 
We herhalen de afspraak:  

Vanaf 8.30u mogen de kinderen naar binnen. Om 8.45 beginnen de lessen. Zit 
uw kind NIET om 8.45u in de klas?  
Omlopen naar de hoofdingang en uw kind ALLEEN naar de groep sturen. Ze 

weten echt de weg wel.  
De leerkracht van de groep van uw zoon of dochter is namelijk al met de les 

gestart en storen we niet. Ook geen getik op ramen. 
Houd u zich aan deze afspraak a.u.b.  
De school maakt afspraken en alle ouders houden zich hieraan. Specifieke 
uitzonderingen daargelaten, maar die worden op een respectvolle manier 

besproken. 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij de directie terecht. 

 

Kinderboekenweek 

Op woensdag 30 september hebben 
we gezamenlijk met alle groepen de 

Kinderboekenweek geopend. Het 
gaat in de Kinderboekenweek om 

leesbevordering en kinderen te 
motiveren plezier te beleven aan het 

lezen van een boek.  
 

We hebben ook voor iedere groep een leesboek gekocht dar hoort bij het thema 

van de Kinderboekenweek. 



Afgelopen vrijdagmiddag is de halve finale Berkenhofkids groep 5 t/m 8 

(voorleeswedstrijd) gehouden. Wat een sterke kandidaten en wat een 
enthousiasme van de kinderen! De winnaars zijn door naar de finale 

 
Op dinsdag 6 oktober vanaf 13.45u  hebben we de jaarlijkse 

voorleeswedstrijd gehouden en de winnaar is... 
De kampioenen van groep 5 t/m 8 namen het tegen elkaar op. 

Net als voorgaande jaren werd het weer spannend en was het voor de jury, juf 
Tine, juf Monique en natuurlijk de voorleeskampioen 2019 Danté Vissers, heel 

moeilijk om de voorleeskampioen 2020 te kiezen! Maar uiteindelijk is Marita 
Kaku de voorleeskampioen van de Berkenhof 2020! Gefeliciteerd! 

 

Berkenhofshow  

Woensdag 14 oktober staat er een Berkenhofshow gepland. Deze zal op een 
andere manier georganiseerd worden, want ouders mogen er niet bij aanwezig 

zijn. Toch krijgt u er wat van mee...u merkt het vanzelf... 

 
 

Kamphuis voor groep 7/8 
Het is juf Suzanne na eindeloos zoeken gelukt een kamphuis 

te vinden: Scoutinggebouw Binck in Dongen. 
Data: ma 17 t/m 19 mei 2021. We gaan er vanuit dat Corona 

geen spelbreker zal zijn.Het praktisch verkeersexamen voor 
groep 7/8  valt uitgerekend in deze week van mei.  
Dankzij Patrick, één van onze verkeersouders,  wordt De 
Berkenhof ingepland op 20 of 21 mei. Hij heeft contact 

opgenomen met VVN Oosterhout. Dank je wel Patrick! 

 

Studiemiddag 
Dinsdagmiddag 3 november heeft het team een studiemiddag. Dit staat ook 

vermeld op de informatiekalender. De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn dan vrij. 
De voorschool is gewoon open. 

 

Herfstvakantie 

Vanaf maandag 19 oktober /m 23 oktober is het herfstvakantie! We wensen u 

veel plezier! 

We zien de kinderen dan weer graag terug op maandag 26 oktober. 

 

Het 5e Berkenblad kunt u op dinsdag 3 november verwachten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

              

 

 

 

 

 


