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Beste ouders/verzorgers,  
Voor u ligt het vijfde Berkenblad van het schooljaar 2020-2021!  

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 en het 

team van de Berkenhof:  

 

Jennifer Pas             7 november      groep 7 

Esmée van Rooij    16 november      groep 7    

 

Informatie Corona 

Na de herfstvakantie gelden vanuit het bestuur van Delta-onderwijs de volgende 

aangescherpte coronamaatregelen: 

-De toegang van ouder(s)/verzorger(s) en andere externen tot de gebouwen en 

schoolpleinen worden geminimaliseerd en kan alleen op afspraak. 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


 

-Er dient binnen het gebouw door ouder(s)/verzorger(s) en andere externen een 

mondkapje te worden gedragen. 

-Oudergesprekken zijn voorlopig telefonisch of digitaal. 

-Het is voor medewerkers binnen scholen niet toegestaan om met meer dan vier 

volwassenen bij elkaar in één ruimte te zijn (uiteraard de 1.5m in acht nemend). 

-Alle klassenuitjes worden voorlopig uitgesteld. 

-Vergaderingen worden zoveel mogelijk digitaal vormgegeven, personeelsleden 

werken waar mogelijk thuis. 

Update crisisteam 2 november 2020: 

-Voorlopig mogen we geen luizencontroles op school uitvoeren. We verzoeken 

ouders zelf hun kinderen goed te controleren.  

-Uiteraard informeren wij u, als er n.a.v. de persconferentie op 3 november 

19.00u extra maatregelen voor het PO bijkomen. 

 

EHBO/BHV   

Woensdagmiddag  28 oktober hebben onze leerkrachten óf 

de herhalingscursus  “EHBO en het kind” óf de  BHV cursus 

gevolgd bij EMS Riscico (corona proof). 

Ieder schooljaar volgt het team een herhalingscursus. 

Nieuwe leerkrachten volgen eerst een basiscursus “EHBO 

en het kind”.  

 

Schoolfruit vanaf 9 november 

De leveringsdag is dinsdag tussen 7.30-

16.00uur. Het schoolfruit wordt contactloos 

afgeleverd op 1 centraal punt direct achter 

de deur van de hoofdingang. Er is ook geen 

contact tussen de bezorgers en 

medewerkers van school. De fruitdagen 

zijn: Woensdag, donderdag en vrijdag. 

Mocht de levering al in de ochtend plaats vinden, dan kan de voorschool 

dinsdagmiddag al starten. 

 

Geen fietsenkeuring wel actie “Zet je licht aan” 

Omstreeks deze tijd werden de fietsen van 

de kinderen vanaf groep 4 t/m 8 gekeurd. 

Vanwege de aangescherpte maatregelen 

annuleren we dit. 

Wel is er een bus verf/mal afgeleverd door 

de wijkagent voor de actie “Zet je licht 

aan”.  



Kinderen uit groep 7/8 nemen dit op zich en bekijken welke plaatsen rondom de 

school geschikt zijn voor de tekst “Zet je licht aan”. 

Afname NSCCT 

Onderzoek leeropbrengsten   

Zoals u weet streven we op KBS de Berkenhof 
naar een optimale ontwikkeling van alle kinderen. 

We werken hier planmatig aan.  
 
Met toestemming van ouders nemen dit 

schooljaar de kinderen van groep 6 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).  

 
 

Wanneer en bij wie wordt de NSCCT afgenomen?  

Bij alle kinderen uit groep 6 op dinsdagmorgen 10 november 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 met de ouders telefonisch. Dit i.v.m. de 

huidige CoVid19 maatregelen. 
  
 

 
 



 

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.   

 
 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 

Aan het einde van dit schooljaar gaat Natasja (moeder van Dante) de O.V helaas 

verlaten. 

Wat heeft zij veel voor de O.V betekend. Wij willen haar via deze weg dan ook 

vast heel erg bedanken. Dat betekent wel dat we op zoek zijn naar een nieuw OV 

lid. 

Heb je altijd al graag willen helpen op school? 

Ben je een beetje creatief en wil je graag meedenken? 

Werk je graag in een groepsverband? 

Dan ben je misschien wel geschikt om ons nieuwe lid te worden. 

Wat ook belangrijk is : 

- dat wij vnl. op vrijdag de school versieren. 

- dat wij op maandagavond vergaderen. 

- dat jongere/oudere kinderen niet mee kunnen tijdens O.V activiteiten. 

Natuurlijk is het helemaal niet erg als je een keer niet kan, maar we zoeken wel 

echt een actief lid. 

Mocht je het interessant vinden, stuur dan een sms of app naar 06-18876975. 

Motiveer even waarom wij voor jou moeten kiezen. Natuurlijk mag je het ook bij 

school aan mij doorgeven. 

Let op: aanmelden kan tot 13 nov 2020. 

Bij meerdere aanmeldingen wordt er binnen de O.V gestemd. 

 

Namens de oudervereniging: 

Jolanda van Mook (moeder Ian/ Evan) 

 
 

 

 

  

Het 6e Berkenblad kunt u op dinsdag 17 november verwachten. 

 


