Berkenblad nr.5 29 oktober 2019

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het vijfde Berkenblad van het schooljaar 2019-2020!
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl
De groepsleerkracht stuurt de nieuwsbrief via de mail naar u door. Mocht u toch
liever een papieren versie wensen, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van
uw kind. Op de informatiekalender ziet u wanneer er een Berkenblad uitkomt.

De volgende jarigen worden van harte gefeliciteerd door alle kinderen, juffen en
meneren van de Berkenhof:
Levi Franse
Ian Kramer
Jayden van der Lee
Jennifer Pas
Ivano Zanoni
Marciano Zanoni
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7 november
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9 november
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groep
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8

Fietsenkeuring
Donderdag 24 oktober zijn de fietsen van de kinderen
vanaf groep 3 t/m 8 gekeurd door de politie.
Er werd goed gekeken of alle verplichte onderdelen aan de
fiets zaten en of het werkte. Als de fiets goedgekeurd was,
plakte de politieagent er de sticker “oké “op. Wat er
gerepareerd moet worden, ziet u terug op het kaartje dat
uw kind heeft meegekregen.
Na de keuring zijn de politieagenten de klassen langs
geweest voor een praatje over zichtbaar zijn in het
verkeer (fluoriserende kleding). Op de foto kinderen uit
groep 3/4 met een veiligheidshesje aan!
Met een cadeautje voor ieder kind, een fluoriserende
sleutelhanger, gingen ze verder met het werk van die dag.
Dank je wel Patrick Kramer voor de goede organisatie!

Daily Mile
Gisteren heeft Nicole Beukers (ambassadeur Daily Mile en olympisch
roeister)onze school bezocht. Wij zijn zeer actief bezig met de uitvoering van The
Daily Mile. Wekelijks plannen we 3 momenten in (een kwartier voordat het
speelkwartier begint), waarbij de kinderen van groep 3 t/m 8 hardlopen.
Wethouder Clemens Piena (sport, zorg en welzijn) gaf op de Berkenhof het
startsein, waarna de kinderen per groep en met Nicole de Daily Mile liepen!
Nicole liep alle rondes mee! De kinderen zetten zich daardoor nog extra goed in!
Top!

Schoolfruit:
Van 11 november 2019 t/m 17 april
2020 ontvangen wij drie gratis porties
groente en fruit per leerling per week.
De leveringsdag is dinsdag. De
fruitdagen zijn dan: Woensdag,
donderdag en vrijdag. Mocht de
levering al in de ochtend plaats vinden,
dan kan de voorschool dinsdagmiddag al
starten.
Vertrek juf Harma
Harma Rademakers , nieuwe leerkracht van onze groep 1/2, heeft besloten na de
herfstvakantie haar werkzaamheden op de Berkenhof te beëindigen.
Inmiddels is de ontstane vacature tot de kerstvakantie ingevuld. Op donderdag
en vrijdag zal A-pooler (via leswerk vervangingsbureau) Annemiek Noë groep
1/2 overnemen. Op dagen dat zij al is ingepland door het vervangingsbureau,
lossen we het intern op door meneer Leon in te zetten.
Na de kerstvakantie neemt Annick Buijks het werk in groep1/2 over. Zij heeft
vorig schooljaar al op de Berkenhof gewerkt en haar betrokkenheid laten zien
aan de school, ouders en kinderen. Ook de kleuters kennen haar. Op dit moment
geniet ze van haar zwangerschapsverlof.

Juf Annick heeft een zoon!
Op 5 oktober is juf Annick bevallen van een zoon.
Moeder en Willem maken het goed! In de komende
tijd zal juf Annick vast wel een keer naar school
komen, zodat iedereen hem kan bewonderen! We
wensen Annick en Jouke veel geluk met zoon
Willem!

EHBO/BHV
Woensdagmiddag 23 oktober hebben alle leerkrachten de
herhalingscursus “EHBO en het kind” bij EMS Risico in Oosterhout
gevolgd. Woensdag 30 oktober zijn onze BHVers aan de beurt voor
de herhaling.
Ieder schooljaar volgt het team een herhalingscursus. Nieuwe
leerkrachten volgen eerst een basiscursus “EHBO en het kind”.

Onderzoek leeropbrengsten
Zoals u weet streven we op KBS de
Berkenhof naar een optimale ontwikkeling
van alle kinderen. We werken hier
planmatig aan.
Vorig schooljaar hebben we deze test
voor het eerst afgenomen bij alle
kinderen van groep 6 t/m 8.
Met toestemming van ouders nemen dit
schooljaar de kinderen van groep 6 en
een aantal uit groep 7 deel aan een
onderzoek dat zal worden uitgevoerd door
het Onderwijs Ondersteunings Centrum
(OOC) van Delta Onderwijs. Het betreft een intern kwaliteitsonderzoek naar de
opbrengsten van ons onderwijs.
Met dit onderzoek brengen we in beeld of we op KBS de Berkenhof het optimale
uit kinderen halen (cognitief). We vergelijken hiervoor de opbrengsten van de
kinderen (Cito) met hun capaciteiten (IQ). Voor het meten van de capaciteiten
maken we gebruik van de NSCCT ( Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten test).
Het verschil tussen een intelligentietest en een schoolvorderingentoets
Het verschil tussen een intelligentietest (als NSCCT) en een
schoolvorderingentoets (als Cito) is dat een school-vorderingentoets meet wat
kinderen hebben geleerd in hun onderwijsjaren (de feitelijke schoolprestaties) en
een intelligentietest bepaalt wat kinderen ‘in huis hebben’ (de mogelijke
schoolprestaties).
Bij wie wordt de NSCCT afgenomen?
Bij alle kinderen uit groep 6 en een aantal uit groep 7.
Wanneer wordt de NSCCT afgenomen?
Op dinsdagmorgen 5 november. Dit gebeurt onder schooltijd.
Door wie wordt de NSCCT afgenomen?
De NSCCT wordt afgenomen door een gekwalificeerde test-assistent van het
Onderwijs Ondersteunings Centrum (OOC) van Delta Onderwijs.
Wat doen we met de uitslag van de NSCCT?
Het is belangrijk te weten dat de informatie uit het onderzoek bedoeld is voor
een interne kwaliteitsmeting. De school legt de uitslag van de NSCCT naast de
opbrengsten op de schoolvorderingentoetsen (Cito) om zo te zien of de school
voldoende in staat is om op cognitief gebied uit de kinderen te halen wat erin zit.
De uitslag van individuele kinderen wordt door de school alleen op verzoek van/
in overleg met ouders gedeeld met anderen en wordt dus niet automatisch
meegenomen bij overdracht naar het voortgezet onderwijs.
Wordt de uitslag van het onderzoek met ouders besproken?
De leerkracht bespreekt de uitslag tijdens de reguliere oudergesprekken.

Waarom meedoen?
We willen van de kinderen uit groep 6 de leerresultaten vergelijken met hun
capaciteiten. De verkregen resultaten gebruiken we om het onderwijs op KBS de
Berkenhof steeds te verbeteren. Daarbij zijn we nieuwsgierig naar de mate
waarin het ons lukt om ons onderwijs ‘passend’ te maken voor elk kind.
Informatie avonden voortgezet onderwijs
Zoals u op de informatiekalender kunt lezen, zijn er in de week
van 4 november voorlichtingsavonden van de scholen voor
voortgezet onderwijs: Effent en het Oelbert gymnasium. Van
harte aanbevolen voor ouders van groep 8.

Zoals u weet, komt er weer een stakingsdag aan. We maken ons in Nederland
zorgen om de toekomst van het onderwijs. Met name het lerarentekort is
inmiddels een groot maatschappelijk probleem!
Wat het team van de Berkenhof betreft: We staken allemaal!
Alleen de voorschool is gewoon open op woensdag 6 november.

Informatie Delta-onderwijs

“Oosterhoutse ouders staan niet alleen achter hun kinderen…ook achter hun
leraren.”
Vanuit enkele leerkrachten binnen Delta-onderwijs is het idee ontstaan om
ouders te betrekken bij de aangekondigde stakingsdag van woensdag 6
november. We weten op dit moment niet hoe en of dit georganiseerd wordt. We
informeren u natuurlijk als we vanuit Delta-onderwijs meer horen.

Graag een gezonde trommel mee
Tussenschoolse opvang de Berkenhof is een voorstander van een gezonde
lunchtrommel. Hierin volgen we het beleid van school.
Snoep, koek, cake, worstenbrood , pizza horen daar volgens ons niet bij.
Daarbij is het voor een kind niet leuk om te zien dat een ander iets ongezonds
lekkers bij zich heeft en hij/zij niet.
Daarom vragen wij u geen snoep, koek, worstenbrood
etc. mee te geven.
Wilt u toch 1 lekkernij mee in de trommel voor na de
boterham?
Denk dan bijv. aan een blokje kaas of een paar
nootjes, een gekookt eitje, een hartige sultana of
snackgroente.
Een kaasje of plakje worst ziet er ook nog eens extra
aantrekkelijk uit als u er met een vormpje figuurtjes
uitsteekt.
Vriendelijke groet,
Team TSO de Berkenhof

Het 6e Berkenblad kunt u op dinsdag 12 november verwachten.

