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Beste 
ouders/verzorgers, 

Voor u ligt het zevende Berkenblad van het nieuwe schooljaar 2020-2021! 
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl  

 

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

  

 

 

Karam Saeed  8 december  groep 3 

Sarah Pedros-Sanz  13 december groep 6 

Sevany Schupp  21 december groep 6 

 

KERSTVIERING WEEK EERDER! 

Vorig jaar hebben de kinderen geen kerstviering gehad, doordat het kabinet 

ineens besloot de scholen te sluiten. Ook dit jaar is het onzeker wat het kabinet 

Hieperdepiep hoera! 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


op 18 december besluit. We willen geen risico lopen dat de kinderen opnieuw de 

kerstviering mislopen. Daarom halen de we datum van de kerstviering naar 

voren. In plaats van donderdag 23 december wordt het DONDERDAG 16 

DECEMBER.  

De kinderen blijven vanaf 15.30 tot 17.00 op school. Vrijdag 17 december 

is het een gewone schooldag, dus op deze manier wordt het niet te laat voor de 

kinderen. 

Hoe het programma er verder uit komt te zien, daar zijn we nog mee bezig. 

Zodra het rond is, informeren we u via de ouderapp. 

Voor de activiteit kerststukjes maken, hebben we veel groen nodig en 

kerstspulletjes. Hier zijn we heel blij mee! Alvast bedankt! 
 

Als de laatste week voor de kerstvakantie doorgaat, dan komen de kinderen van 

maandag t/m donderdag gewoon naar school. Vrijdag 24 december start de 

kerstvakantie (zie informatiekalender).  

 

 Sinterklaas op de Berkenhof 
Wat hebben we geboft dat Sinterklaas en zijn 3 pieten 

toch naar de Berkenhof zijn gekomen, om samen met de 
kinderen een feestje te vieren! Helaas mochten daar geen 

ouders bij zijn, maar er zijn foto's en filmpjes op de 
ouderapp gezet, zodat u toch een indruk hebt gekregen. 
Per groep zijn de kinderen met een welkomsliedje langs de 

Sint en zijn Pieten gelopen. Daarna zijn alle groepen apart langer bij de Sint op 

bezoek gegaan. Met dansjes en liedjes hebben ze de verjaardag van Sinterklaas 
gevierd! Het cadeautje dat de kinderen van groep 1 t/m 4 kregen, viel in de 

smaak bij de kinderen: Een handpop voor de peuters en de kleuters en een 
vangspel voor de kinderen van groep 3-4. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 hadden hun best gedaan om een leuke surprise 
en rijm te maken voor elkaar. Het was een gezellig feest! 

. 

Reminder fietsenkeuring  
Beste kinderen en ouders, 
 

Op donderdagmiddag 9 december na de 
middagpauze komen er 2 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. 
 

 

Adviesgesprekken groep 8 
Vanaf de week van 13 december 
vinden de adviesgesprekken plaats 

voor de kinderen van groep 8.  
Deze gesprekken zijn belangrijk. Met in 

acht neming van de RIVM maatregelen, 
krijgen de ouders een uitnodiging van juf 

Suzanne en juf Maike voor een gesprek 
dat in school plaatsvindt. 

  

Ziekmeldingen 
Als ouder bent u verantwoordelijk voor een ziekmelding van uw kind(eren). Dit 
kan op verschillende manieren: 
-Door middel van een formulier via de ouderapp. 
-Een telefoontje vanaf 8.00u. 

-Een briefje van u dat u meegeeft aan een broer/zus. 
 

Van Sint naar Kerst 
Sinterklaas is voorbij en de aula is alweer 

omgetoverd in de kerstsfeer! Dankzij onze 
actieve oudervereniging die op vrijdag 3 

december hun vrije avond hebben 
opgeofferd om alle Sinterklaasversieringen 

op te ruimen en de kerst op te zetten. Wat 
zijn we als team toch blij met onze 

oudervereniging! Hartelijk dank! 
 
 

Vuurwerk 
Graag uw aandacht voor het volgende: 
Kinderen mogen GEEN vuurwerk mee naar 

school nemen.  
 
 
 
 
 
 
 

Het Berkenblad nr. 8 kunt u op dinsdag 21 december verwachten. 

 


