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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het zesde 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:
Esmée van Rooij
Mohamad Alkhalaf

16 november
21 november

Schoolfruit:
Het is zover! De weken van het
schoolfruit zijn begonnen!
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.

groep 6
groep 4

De fruitdagen zijn dan:
Woensdag, donderdag en vrijdag. Mocht de levering al in de ochtend plaats
vinden, dan kan de voorschool dinsdagmiddag al starten.
Sinterklaas
Het is weer bijna zover! Sinterklaas is bijna jarig!

Surprises
Voordat het
Sinterklaasfeest op school begint mogen de
kinderen van
groep 5 t/m 8 lootjes trekken om een surprise
te maken. De
betreffende leerlingen zullen een brief
meekrijgen
waarin de nodige informatie is te vinden.
5 december!
Op 5
december zal Sinterklaas met zijn pieten een bezoekje brengen aan onze school!
Vanaf half 9 zijn alle kinderen samen met hun ouders welkom
in de aula. Hier worden jullie maar ook Sinterklaas
verwelkomt! Hoe? Dat is nog een verrassing maar het belooft
iets feestelijks te worden!
Kinderen met surprises mogen deze vanaf kwart over 8 in de
klas neerzetten of een dag van tevoren na 12.30u. Ook de
jassen mogen vooraf opgehangen worden.
Rond kwart over 9 is het voor de ouders tijd om gedag te
zeggen en zal het feest verder gaan in de eigen groep.
Ook dit jaar hebben we er weer ontzettend veel zin in!
De Sintwerkgroep!
Ondersteuningsteam
Op dinsdag 19 november staat het eerste ondersteuningsteam gepland. Hierin
worden leerlingen besproken waar een hulpvraag voor is. Het bespreken van
deze leerlingen gebeurt alleen met toestemming van ouders/verzorgers.
In het ondersteuningsteam zijn naast de IB-er juf Klaartje en de desbetreffende
leerkrachten, ook externen aanwezig: De orthopedagoog vanuit het
ondersteuningscentrum Delta en een specialist (collegiale consultatiegever)
vanuit SBO De Wissel. Ook vragen wij of ouders/verzorgers aanwezig kunnen
zijn als hun kind besproken wordt. Tijdens het ondersteuningsteam worden de
vorderingen in de ontwikkeling van de ingebrachte leerling besproken en worden
er suggesties voor de verdere begeleiding van de leerling gegeven.

Basislessen bewegingsonderwijs in de
speelzaal voor groep 1-2
Op school vinden wij bewegen en sporten
belangrijk. Ook in groep 1-2 zorgen we
dat bewegingsonderwijs voldoende aan
bod komt. Naast dat we veel buitenspelen,
gymmen de kleuters op woensdagochtend
in de speelzaal. We maken hierbij gebruik
van de methode: “Basislessen
bewegingsonderwijs in de speelzaal”.
Vorig schooljaar werden we 1x in de 2
weken begeleid door Nicole Huizinga
(werkzaam bij MOOVE) . Nicole heeft ons
voldoende handvatten gegeven om ervoor
te zorgen dat we op een professionele,
uitdagende manier de motoriek bij de kinderen zo optimaal mogelijk kunnen
ontwikkelen. Dit is enorm belangrijk! Niet alleen vanwege het fysieke, maar ook
het sociale aspect.
Kleuters (4 t/m 6 jaar) hebben plezier in bewegen. Elke stoeprand, bank of iets
dergelijks nodigt hen uit om te bewegen, te spelen en te ontdekken. De kleuter
maakt een enorme ontwikkeling door, waarbij deze drang tot bewegen erg
belangrijk is. Helaas hebben kinderen in deze huidige tijd vaak te weinig ruimte
om optimaal te kunnen bewegen.
Op school proberen wij aan de bewegingsbehoeften van elke kleuter te voldoen.
We zijn ons ervan bewust dat ieder kind anders is; het ene kind is bang om over
de kop te gaan, het andere kind heeft hoogtevrees en weer een ander kind kent
geen vrees.
Tijdens de gymlessen worden situaties geboden die passen bij de kinderen en die
elk kind op zijn eigen niveau kan beleven en waarop elk kind zich op zijn eigen
tempo en mogelijkheden ontwikkelt. Daarbij proberen wij als leerkrachten het
kind te stimuleren steeds een stapje verder te gaan.
De gymlessen worden grotendeels in een circuitvorm aangeboden. De kinderen
ervaren het spelen met ballen, hoepels, ringen, blokken, pittenzakjes enzovoort.
Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van een aantal toestelsituaties
waarmee de kinderen verschillende bewegingsvormen leren zoals; duikelen,
balanceren, klauteren, rollen, klimmen en dergelijke. Ook bestaat één onderdeel
van het circuit uit een spelvorm.
De gymles wordt meestal gestart met een dansje of een spelletje. Door het
gevarieerde aanbod zien we dat de kinderen veel plezier hebben tijdens de
gymactiviteiten. Ook wij als leerkrachten zien het positieve effect van deze
uitdagende gymlessen.

Het 7e Berkenblad kunt u op dinsdag 26 november verwachten.

