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

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

Nina Hamidovic
Dex Veth
isa de Vos

29 november
29 november
30 november

groep 4
groep 5
groep 8

Herhaling: Informatie m.b.t. maatregelen Corona
Mag mijn kind naar school?
Om daarop antwoord te geven gebruiken we de beslisboom van Boink (laatste

versie toegevoegd nbij Berkenblad nr. 5). 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.
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.
Kinderen met verkoudheidsklachten mogen na een negatieve testuitslag van de
GGD weer naar school komen.
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.
Mocht dit gebeuren, dan heeft het bestuur van Delta-onderwijs besloten dat
scholen geen opvang verzorgen voor ouders die hun kinderen thuis hebben. Ook
noodopvang is niet aan de orde. Bij SKO is momenteel ook niets extra's
mogelijk.
Mogen ouders en verzorgers de school binnen?
Ouders, verzorgers en andere externen mogen alleen 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.
Hoe zit het precies met de quarantaineplicht als een huisgenoot positief
is getest?
Een huisgenoot van u heeft corona. U gaat in quarantaine (blijft thuis), ook als u
volledig gevaccineerd bent of hersteld van corona.
Bent u beschermd?
Dat gaat u in quarantaine (blijft thuis) en u laat zich 5 dagen na de testuitslag
van uw huisgenoot testen bij de GGD. U moet daarvoor een testafspraak maken.
Is de test na 5 dagen negatief, dan stop de thuisquarantaine.
Bent u niet beschermd?
Dan blijft u thuis en laat u zich zo snel mogelijk én opnieuw 5 dagen na het
laatste contact met uw huisgenoot testen. U moet daarvoor een afspraak maken
bij de GGD. Is de test van dag 5 negatief, dan stopt de thuisquarantaine.
Krijgt u opnieuw klachten na de negatieve testuitslag?
Bliif dan altijd thuis en laat u opnieuw testen.
Extra voorzorgsmaatregelen
Om zoveel mogelijk besmettingen te voorkomen, hebben we de volgende
maatregelen genomen die per direct zijn ingegaan:
-Geen klassen doorbroken lessen (Leesparade, Nieuwsbegrip.)
-Geen Daily-Mile.

-Groepen 3 t/m 8 spelen van 10.30-10.50 tijdens het speelkwartier op aparte
pleinen.
-Zorgvuldige wisseling van groepen in de kleedkamers van Arkendonk tijdens de
gymlessen.
-We gebruiken aparte ingangen om naar binnen/buiten te gaan bij groep 3 t/m
8. Hoofdingang bij Jo-Ki-C: Groep 5/6
Ingang Berkenhof: Groep 3/4 en groep 7/8(gaat 1 minuutje later naar buiten).
Informatie via ouderapp
Zoals we eerder hebben aangegeven gebruiken we de ouderapp als
communicatiemiddel om u te informeren over schoolse zaken. Dit is zeker in
deze onrustige coronatijd belangrijk. We kunnen u dan snel op de hoogte stellen.
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.
Sinterklaas is bijna jarig!
Het is bijna zover! Sinterklaas is bijna jarig!
De school is helemaal in Sinterklaassfeer, dankzij de inzet
van onze actieve en zeer betrokken oudervereniging. We
zijn er blij mee.
Gelukkig komt Sinterklaas ook dit jaar naar de
Berkenhof!
Gisteren is Piet op school langs geweest. Per groep zijn de kinderen naar Piet toe
gegaan, die op zijn gemak in de aula zat. De kinderen mogen woensdag hun
(geknutselde) schoentje zetten. Nu maar hopen dat deze woensdagnacht gevuld
wordt...
Sinterklaas komt woensdag 1 december op school.
Vanwege de corona maatregelen is de ontvangst van Sint helaas niet samen met
ouders (regelgeving Deltabestuur). We zijn nog met de organisatie bezig.
Sinterklaas en de Pieten nemen centraal in de aula plaats. De kinderen gaan per
groep naar hem toe. Uiteraard maken de leerkrachten foto's die we in de
ouderapp plaatsen.
Surprises
De surprises die de kinderen van groep 5 t/m 8 hebben gemaakt, mogen
dinsdagmiddag 30 november na 15.30 of woensdagochtend 1 december
vanaf 8.30 meegenomen worden naar school.
We hebben er allemaal weer veel zin in!
Sintwerkgroep
Afwezigheid juf Klaartje
Om persoonlijke redenen is juf Klaartje voorlopig afwezig Voor dringende vragen
kunt u bij de leerkracht van uw kind terecht.

Ondersteuningsteam
Op dinsdag 30 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 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.
Studiedag 6 december
Maandag 6 december heeft het team een studiedag. De
kinderen van groep 1 t/m 8 zijn vrij. De voorschool is open.
Fietsenkeuring
Beste kinderen en ouders,
Op donderdagmiddag 9
december na de middagpauze komen er
politiemedewerkers de fietsen van de kinderen
controleren. Het is heel belangrijk dat u de fiets van
de kinderen in orde houdt. Zeker in het najaar en
winter. Het is vroeg donker en vaak slecht weer. U
heeft het zelf denk ik ook wel eens meegemaakt dat
een fietser zonder licht ineens opduikt voor de auto
en u net een aanrijding kon voorkomen. U zou toch
niet willen dat uw kind aangereden wordt, omdat het licht het niet deed.
Kortom zorg dat de fiets goed is, je kind is toch uw dierbaarste bezit
Als de fiets in orde is dan is uw kind ook weer heel blij dat hij/zij een sticker
heeft gehad net als de meeste schoolgenootjes.
Alvast bedankt namens uw kind(eren)
Groeten de verkeerscommissie.
Delta-dag geannuleerd
Op 13 januari 2022 staat er op de informatiekalender dat de kinderen vrij zijn
vanwege de Delta studiedag. Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom
Corona kan deze dag niet doorgaan. Daarom is besloten 13 januari een gewone
lesdag te laten zijn. Alle kinderen komen die dag gewoon naar school. De Deltadag is verzet naar 30 mei 2022. Op die dag zijn alle kinderen vrij.

Het Berkenblad nr. 7 kunt u op dinsdag 7 december verwachten.

