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Beste 
ouders/verzorgers, 

Voor u ligt het vijfde Berkenblad van het schooljaar 2022-2023. 
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl  

 

  
 
De volgende jarige wordt van harte gefeliciteerd door alle kinderen en het team 

van de Berkenhof: 
  

 

Lizz Rosenbrand 18 november groep 5/6 
 

 
 

 
 

 

Hieperdepiep hoera! 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


  

 
Beste ouders/verzorgers, 

In de afgelopen maand oktober hebben we de lege flessenactie gehouden, dit om 

geld in te zamelen voor de oudervereniging zodat we zoveel mogelijk 

buitenschoolse activiteiten kunnen organiseren. 

Jolanda en Marieke mochten bij de Jumbo Arkendonk het bedrag in ontvangst 

nemen van € 162,-. Het bedrag is zeer welkom! 

Graag willen wij iedereen bedanken die heeft geholpen met de flessenactie; de 

leerlingen, de ouders/verzorgers, de leerkrachten, familieleden, buurtgenoten 

etc. 

Uiteraard bedanken we hierbij ook Jumbo Arkendonk 

voor de mogelijkheid om aan deze mooie actie mee te 

mogen doen!! 
 

De Oudervereniging 

 
 

 

Woensdag 9 november komt de 

werkgroep kriebelen een controle 

uitvoeren.  

 

 

Studiemiddag 
Donderdag 10 november heeft het team een studiemiddag.  
De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben dan geen school en 
zijn vrij vanaf 12.15u. U vindt dit ook terug op onze 
informatiekalender. 
 
Peuteruurtje 
Donderdagochtend 20 oktober hadden we voor alle peuters in de wijk een 
peuteruurtje georganiseerd. 
Er kwamen 5 dreumesen met ouders meekijken. Van groep 1 waren er ook 
kinderen bij. 
Wat gezellig! Na het interactief voorlezen van juf Ilmihan hebben de kinderen 



buiten nog een activiteiten uitgevoerd. Namelijk wind vangen! 
 
Voorlichtingsavonden VO 
Vanaf 8 november t/m 17 november staan er voorlichtingsavonden gepland van 
het voortgezet onderwijs. Informatie daarover heeft u al eerder ontvangen. U 

vindt het ook terug op onze informatiekalender. 
 

Werkzaamheden schoolgebouw 
We zijn al enkele weken bezig geweest om de school goed op te ruimen. Dat is 

inmiddels gelukt! De derde volle container is gisteren opgehaald. Alle 
magazijnen, kasten in klassen, buitenberging zijn grondig opgeruimd.   

-Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd. 

-Binnen is aan het isolatiemateriaal dat tussen de schrootjes van het plafond 

naar buiten hangt gewerkt, zodat het er weer netjes uitziet. 

-Om het gebouw binnen lichter te maken, zijn er in de herfstvakantie enkele 

muren in gangen, aula en klassen wit geschilderd. 

-De bomen die binnen het hekwerk staan zijn gesnoeid. Aan het einde van de 

zomervakantie is het schoolplein goed aangepakt. Dit wordt het hele schooljaar 

goed bijgehouden. 

-Tegels die verzakt zijn, worden recht gelegd. 

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 7/8 
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 7/8 op dinsdagmorgen 22 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 7/8 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 verkeerswerkgroep 
Samen fietsen, quality time! 

De vrije uren in het weekend zijn prima momenten om samen met je kind een 
stukje te gaan fietsen. Waar houd je rekening mee? 

Samen op pad, even met jullie tweetjes gewoon ergens heen. Stel samen een 
bestemming vast en maak de lengte van de toer niet te lang. Is er iets leuks bij 

de eindbestemming? Een lekker broodje thuis, een ijsje in de stad, even lekker 
kletsen op een bankje? Een goed gesprek en genieten van de omgeving.  

Ook belangrijk: 
Laat je kind voorop fietsen, geef aanwijzingen waar nodig, neem eens een 

andere route, bespreek eens een verkeersbord en…neem niet de hele familie 
mee, zodat je de aandacht niet hoeft te verdelen. Veel fietsplezier! 

Lopend of fietsend naar school:5 voordelen 



 
Kinderen vinden lopend of met de fiets naar school gaan gezelliger dan met de 

auto. Hoewel 95% van alle basisschoolkinderen niet verder dan vijf kilometer bij 
school vandaan woont, kiezen sommige ouders er toch voor om hun kind met de 

auto naar school te brengen. Best gek. Lopend en fietsend naar school moet 
weer normaal gaan worden en daarom presenteert Veilig Verkeer Nederland aan 

alle papa’s en mama’s 5 voordelen! 

Je maakt als ouder maar één keer de periode mee waarin je je kind naar school 

kunt brengen. Zo’n moment komt nooit meer terug. Integreer verkeerseducatie 
op een natuurlijke manier in je dagelijkse routine en onthoud waarom je lopend 

en fietsend naar school wil gaan. 

Voordelen van lopen of fietsen naar school 
1. Het is véél gezelliger 
Het is al gezegd, kinderen vinden zo’n ritje op de achterbank naar school 

eigenlijk helemaal niks. Veel liever gaan ze lopend of met de fiets naar school 
toe. Zie het als een kwaliteitsmomentje die jij en je kind samen ervaren. Maar 

pas op! Deze periode is ook zo weer voorbij, want voordat je het weet zijn ze 
groot en willen ze niets liever dan alleen naar school toe gaan. 
2. Meer praktijkervaring 
Kinderen die met de auto naar school worden gebracht, leren minder over 
verkeer dan kinderen die lopend of met de fiets naar school komen. Dit terwijl 

praktijkervaring hard nodig is om uiteindelijk veilig aan het verkeer te kunnen 
deelnemen. Neem dus de tijd om samen te oefenen! 
3. Eerder zelfstandig 
Kinderen die weten hoe het verkeer werkt doordat zij vaak lopend of met de fiets 

naar school zijn gegaan, kunnen eerder zelfstandig naar school toe dan kinderen 
die deze ervaring niet hebben. 
4. Veilige schoolomgeving 
Uit gesprekken tussen VVN, scholen en gemeenten blijkt dat verkeersdrukte 

rondom scholen in veel plaatsen een probleem is. Auto’s waarmee kinderen 
worden gebracht, zorgen regelmatig voor onoverzichtelijke situaties en 

ongelukken. Op de fiets naar school maakt de buurt blijer. 
5. Moeder natuur wordt er blij van 
Uiteraard. Ook moeder natuur vindt het leuk wanneer je de auto vaker laat staan 
en je kind lopend of fietsen naar brengt. 

Bron: VVN.nl Lopend of fietsend naar school: 5 voordelen 

 
 

Het 6e Berkenblad kunt u op dinsdag 22 november verwachten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

              

 

 

 

 

 


