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Beste
ouders/verzorgers,
Voor u ligt het vijfde Berkenblad van het nieuwe schooljaar 2020-2021!
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl

Hieperdepiephoera!
De volgende jarige wordt van harte gefeliciteerd door alle kinderen en het team
van de Berkenhof:

Esmée van Rooij

16 november

groep 8

Welkom!
Net voor de herfstvakantie zijn nieuwe leerlingen gestart: Rhaf Rahmen (groep
1) en Bahaa Rahmen (groep 7). We hopen dat ze snel gewend zijn en wensen ze
veel plezier op de Berkenhof!

Informatie Delta-onderwijs m.b.t. maatregelen Corona
Vorige week was er weer een corona-persconferentie met nieuwe maatregelen.
Die zijn nodig, omdat het aantal besmettingen stijgt. Helaas merken wij ook dat
de besmettingen onder kinderen toenemen. Gelukkig hebben zij in het algemeen
minder klachten dan volwassenen. Na de persconferentie van vorige week
informeren we u met deze brief over de maatregelen die per direct ingaan op
onze scholen, om onze leerlingen en medewerkers zo goed mogelijk te
beschermen.
Mag mijn kind naar school?
Om daarop antwoord te geven gebruiken we de beslisboom van Boink, die u ook
op de achterkant van de brief vindt. Hierin kunt u precies zien in welke situatie
uw kind thuis moet blijven, naar school kan en wanneer het advies is uw kind te
laten testen. Als uw kind thuis moet blijven, zorgt de leerkracht voor opdrachten
om thuis aan te werken. Deze brief hebben wij gisteren via de ouderapp
verspreid.
Wat als er corona-besmettingen zijn in de klas van mijn kind?
Als er in de klas van uw kind één of twee besmettingen zijn, informeren we u
daarover. De klasgenoten kunnen dan gewoon naar school, als zij geen coronaklachten hebben.
Wanneer schakelen we over op thuisonderwijs?
Bij drie of meer besmettingen in één klas, schakelen we over op thuisonderwijs.
We informeren u daar dan over, op basis van het advies dat de GGD ons geeft.
Daarmee voorkomen we verdere verspreiding. Let op! Er is geen
quarantaineplicht voor klasgenoten van de besmette leerling(en), tenzij de GGD
anders aangeeft. Uw kind mag dus wel naar bijvoorbeeld sportclub of
kinderopvang. De richtlijnen van de GGD worden op dat moment door de school
met u gecommuniceerd.
Mogen ouders en verzorgers de school binnen?
Ouders, verzorgers en andere externen mogen op afspraak de school in. Houd
rekening met de richtlijnen en draag een mondkapje. Als u een rol heeft als
hulpouder, mag het mondkapje af als u 1,5 meter afstand tot andere
volwassenen kunt houden. Over de richtlijnen met betrekking tot Sinterklaas en
de Kerstviering informeren we u op een later moment.
Met deze maatregelen zorgen we samen voor een prettige en veilige
schoolomgeving.
Informatie via ouderapp
Zoals we eerder hebben aangegeven gebruiken we vanaf de herfstvakantie de
ouderapp als communicatiemiddel om u te informeren over schoolse zaken. Heeft
u de ouderapp nog niet geïnstalleerd en/of heeft u hulp nodig? Meneer Leon en
juf Annick helpen u graag. Zij zijn na 15.30u en op woensdag na 12.30u
beschikbaar voor vragen.
Meneer Leon: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Annick maandag
t/m woensdag.

Kinderboekenweek
Tijdens de kinderboekenweek zijn er veel activiteiten in de groepen geweest
rondom het thema: Worden wat je wil.
Een van de activiteiten die elk jaar gehouden wordt, is de voorleeswedstrijd van
groep 5 t/m 8. En wat waren de deelnemers goed dit jaar. Het was een hele
spannende wedstrijd. Dit jaar is de voorleeskampioen van De Berkenhof: Esmée
uit groep 8. Gefeliciteerd!
Iets wat nieuw is vanaf dit jaar is de Ruilotheek. Op het podium staat een wit
kastje. Hierin zitten diverse leesboeken en die mag je ruilen tegen een boek van
jezelf. Dus heb je een boek thuis dat je niet meer leest, leg het in het kastje en
kies een ander boek.
Zo leuk het eerste peuteruurtje
Donderdag 21 Oktober was het weer zo ver!

Wij mochten alle peuters uit de buurt uitnodigen voor het peuteruurtje. We
hebben eerst lekker gespeeld in de klas met de auto’s, dieren, puzzels en in de
huishoek. Daarna las juf Ans van de bibliotheek een boekje voor over de dokter
en ziek zijn: Anna is ziek.
Juf Ans had ook een koffertje bij zich, een dokterskoffertje. Hier zat een
hamertje in (om mee op de knie te tikken), een stethoscoop, een spuitje, een
schaar en pleisters. De pleister, met glitters, mochten wij daarna ergens
opplakken. Wij vonden het erg leuk om weer met de peuters uit de buurt te
spelen, tot de volgende keer!

Nieuwe baan voor juf Marissa
Vanaf 1 januari 2022 gaat juf Marissa werken als onderwijsassistente bij de
Muldersteeg (speciaal onderwijs) in Oosterhout. Jammer voor onze voorschool!
We wensen haar heel veel succes en plezier toe in haar nieuwe werkomgeving!
Namens team en ouders bedanken we haar voor alles wat ze voor de voorschool
heeft gedaan!
Stichting Delta-voorschool verzorgt de vacature procedure. We houden u op de
hoogte.

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 16 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.
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.

Schoolfruit komt eraan!
We hebben inmiddels bericht ontvangen van de leverancier dat het schoolfruit in
de week van 15 november voor het eerst geleverd wordt. Dit kan op maandag of
dinsdag zijn. Vandaar dat onze fruitdagen woensdag, donderdag en vrijdag
zijn. Mocht het fruit op dinsdagochtend geleverd zijn, dan kan de voorschool
hiervan gebruik maken, omdat zij er woensdag niet zijn.
Aanmelden verkeersexamen 2022
Ook in 2022 organiseert Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Oosterhout
weer een Jeugdverkeersexamen (JVE) voor de groepen 7 van de Oosterhoutse
basisscholen.
Vanwege het coronavirus kon het praktijkexamen in 2021 helaas niet doorgaan.
Daarom bieden we voor de groepen 8 de mogelijkheid om alsnog aan het
praktijkexamen deel te nemen.
Het praktijkexamen zal dus worden georganiseerd voor de groepen 7 én 8.
Het jeugdverkeersexamen bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte
op onderstaande data:
Het theorie-examen is op donderdag 31 maart 2022 (landelijk vastgesteld).
Het praktijkexamen : 16 t/m 20 mei 2022.
Leerlingen van de groepen 8 die in 2021 geslaagd zijn voor het theorie-examen
hoeven dit in 2022 niet opnieuw te maken.

Theorie gedeelte verkeersexamen:
Voor kinderen die moeite hebben met lezen, kunnen de vragen worden
voorgelezen.
Praktijkgedeelte verkeersexamen.
De praktijkroute wordt op maandag 9 mei 2022 uitgezet, zodat er vooraf kan
worden geoefend.
Voor de goede orde wijzen wij u erop dat vanuit VVN een ongevallen- /WAverzekering van toepassing is.
Daarnaast is artikel 185 uit de WegenVerkeersWet met betrekking tot de zwakke
verkeersdeelnemer van belang.
Opgave vrijwilligers voor de controleposten van het praktijkexamen.
Noodkreet! Elk jaar wordt het weer moeilijker om voldoende vrijwilligers te
vinden voor de controleposten. Wij vragen u daarom met klem om per school
minimaal twee vrijwilligers op te geven. Indien ook groep 8 meedoet aan het
examen dienen er minimaal vier vrijwilligers te worden opgegeven. Als
uiteindelijk blijkt dat er te weinig vrijwilligers zijn, kunnen de activiteiten helaas
NIET doorgaan. Wij vragen u uw aanmelding (of afmelding) via een e-mail aan te
leveren aan: VVN.Oosterhout@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
Jack de Ronde VVN Oosterhout
Vier vrijwilligers gevraagd
Omdat groep 7 én 8 meedoen met het praktijkexamen zal de Berkenhof 4
vrijwilligers moeten aanleveren. De leerkrachten van groep 7/8 vragen uiteraard
eerst aan de ouders van de leerlingen of zij zich hiervoor aanmelden.

Het Berkenblad nr. 6 kunt u op dinsdag 23 november verwachten.

