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Beste ouders/verzorgers,  
Voor u ligt het zesde 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:  

 

Mohamad Alkhalaf  groep 5 21 november 

Nina Hamidovic  groep 4 29 november 

Dex Veth   groep 4 29 november 

Isa de Vos   groep 7 30 november  

 

Informatie Corona 

“Beslisboom geeft niet aan hoe lang kinderen thuis moeten blijven bij 

besmetting ouder”:  

RIVM geeft aan dat ook kinderen 10 dagen na het laatste risicovolle contact thuis 

blijven. Is de ouder met de kinderen in quarantaine, dan is dat dus 10 dagen 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


nadat de ouder 24 uur geen klachten meer had. Is de ouder in isolatie en heeft 

deze geen contact meer gehad met de kinderen, dan kunnen de kinderen 10 

dagen nadat de ouder in isolatie is gegaan weer naar school.  

 
Informatie over de TussenSchoolseOpvang (TSO) 

Steeds meer scholen van Delta Onderwijs stappen over naar een continurooster. 
In 2020 heeft de corona pandemie dit proces nog eens versneld, van de 6 
scholen die begin 2020 tussenschoolse opvang hadden via Stichting 

Kinderopvang Oosterhout (STO) zijn er op dit moment nog 3 over. Voor het jaar 
2020 heeft STO het verlies aan gemiste inkomsten voor eigen rekening genomen 

en zal het jaar dan ook met een verlies afsluiten. 
In 2021 willen wij de tussenschoolse opvang weer kostendekkend aanbieden en 
zijn dan ook genoodzaakt het tarief voor het overblijven vanaf 1 januari 2021 te 

verhogen naar € 3,70 per overblijfbeurt. 
  

De onderbouwing van deze tariefstijging is tweeledig: Ten eerste de gestegen 
salariskosten van personeel en daarnaast het lagere volume aan overblijfbeurten 
waardoor de vaste kosten over minder overblijfbeurten verdeeld kunnen worden. 

 
Met vriendelijke groet, 

Karin Stolk 
Manager Financiën 
 

Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) 
De Boedingen 27, Oosterhout 

  

 
Sinterklaas 
Het is weer bijna zover! Sinterklaas is bijna jarig!         

  
Oproep aan ouders/verzorgers/opa’s en oma’s of wie 
wil….  

Sinterklaas weet niet of dat hij genoeg pieten 
mee naar Nederland kan nemen en hierdoor 

weet hij niet of dat het 
grote sinterklaasfeest door kan gaan. Maar 
gelukkig heeft Sinterklaas een oplossing 

bedacht. Hij vraagt aan alle ouders, verzorgers, 
opa's, oma's, tantes, ooms, etc. om een foto 

van zichzelf te maken als (roetveeg)piet. Je 
kunt hierbij denken aan kluspiet, kookpiet, 
mamapiet, etc..  U helpt ons toch ook mee om 

het grote Sinterklaasfeest door te laten gaan?  
U kunt uw foto als (roetveeg)piet mailen naar de leerkracht van uw kind.   

  
Surprises  
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken om een surprise te 

maken. De betreffende leerlingen hebben een brief meegekregen waarin de 
nodige informatie is te vinden.   
  



3 december!   

Op 3 december zal Sinterklaas met zijn pieten een bezoekje brengen aan onze 
school! Wij ontvangen de Sint en zijn pieten op een ludieke wijze in school. 

Helaas mogen hier geen ouders bij aanwezig zijn.  
Kinderen met surprises mogen deze vanaf kwart over 8 in de klas neerzetten of 
een dag van tevoren na 12.30u.   

  
Ook dit jaar hebben we er weer ontzettend veel zin in!   

De Sintwerkgroep!   
 

Stagiaire 

Mijn naam is Floor van der Straeten.  

Ik ben 19 jaar oud.  

Woon in Oosterhout met mijn ouders en zusje.  

Ik volg de opleiding onderwijsassistenten leerjaar 1.  

Ik loop het volledige schooljaar stage in groep 5/6 op donderdag en 

vrijdag. Mijn hobby’s zijn hardlopen, gezelligheid met familie of vrienden. 

In de weekenden werk ik als helpende zorg en welzijn, in de ouderenzorg.  

 

 

 

 
 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Het 7e Berkenblad kunt u op dinsdag 1 december verwachten. 



 


