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Beste 
ouders/verzorgers, 

Voor u ligt het zesde Berkenblad van het schooljaar 2022-2023. 
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: 
  

 

 

Kuba Dadok  28 november groep 6  
Nina Hamidovic 29 november groep 5 
Dex Veth  29 november groep 6 
Dareen Alkhalaf 4 december  voorschool 
 

 
 

Hieperdepiep hoera! 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


Sinterklaas is weer in het land

.  
De oudervereniging heeft onze school prachtig versierd! Zoals we nu te horen 

hebben gekregen komen de Sint met Pieten op maandag 5 december naar de 
Berkenhof. 
We openen de feestelijke dag gezamenlijk met Sint en Pieten in de aula. Daarna 
gaan alle kinderen naar hun eigen lokaal en maken er een feestelijke dag van! 

De middag is op verzoek van Sinterklaas ingevuld met spelletjes:  
Sinterklaas geeft altijd spellen weg, maar zou o zo graag zelf nog eens spelen 

met spelletjes. Hij weet niet meer goed hoe alle spellen gaan. Hij geeft zijn 
Pieten gevraagd op zoek te gaan naar spelletjes. Door de spellen te spelen weet 

Sinterklaas en de Pieten weer hoe de regels zijn.   
Op woensdag 30 november mogen de kinderen hun (zelfgemaakte) schoen 
zetten. 

We maken er samen een gezellige Sinterklaasviering van! 
 

Rectificatie datum schoolzwemmen  
In de informatiekalender staat dat op maandag 28 november voor groep 7/8 de 

eerste les van 5 schoolzwemlessen in de Warande start. Dit klopt niet. De 5 
zwemlessen staan gepland in maart en april 2023. 

 
Ondersteuningsteam 

Op dinsdag 29 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 
Dinsdag 6 december heeft het team een studiedag. De 
kinderen van groep 1 t/m 8 zijn vrij. De voorschool is open. 

 
 

 Voorbeeldgedrag 

Kinderen leren door te observeren. Het gedrag van ouders of andere 

volwassenen wordt erg makkelijk gekopieerd. Natuurlijk heeft elke 
ouder eigen normen en waarden. Je bepaalt zelf welk gedrag je wel en 

niet acceptabel vindt, want dat is heel persoonlijk. Bedenk goed wat je 
je kinderen mee wilt geven. 

 
De omgeving heeft natuurlijk invloed op het gedrag van een kind. Soms verzint 

een kind een eigen gedrag. Dan heb je daar geen invloed op. Toch leert een kind 
voornamelijk van zijn ouders hoe hij of zij zich moet gedragen. Het is dus 

belangrijk dat wij het goede voorbeeld geven, en dat wij daarom bewust zijn van 
ons eigen gedrag. 
 

 

 Geen ouder gaat perfect en foutloos door 
het leven, dus jij en ik ook niet. En dat is niet erg, maar het is wel goed om af en 
toe eens stil te staan bij onze gewoontes.  



Wat kan je kind hiervan overnemen? En wil je dat wel? Door het goede voorbeeld 

te geven kunnen wij veel invloed op onze kinderen uitoefenen. En dat hoeft niet 
altijd vanuit een negatieve kant.  

 
Misschien is dit zelfs wel het enige wat je kunt doen om je kind goede 

omgangsvormen en leefregels bij te brengen. Laat zien wat je wenselijk vindt.  
Je weet zelf als geen ander hoe moeilijk het is om aangeleerd gedrag weer af te 

leren! 

 
In het verkeer reageren we doorlopend op elkaar waarbij we onze kinderen een 

voorbeeld geven hoe dat moet. Zoals bij het gebruik van gordels, het richting 
aangeven, voorrang geven en je aan de snelheid houden. Helaas worden we ook 

luidkeels boos op anderen en is ons mobieltje ook in de auto erg belangrijk. 
Kinderen zien alles.  

Bedenk eens welk voorbeeldgedrag je zelf in het verkeer laat zien. Opvoeden 
begint bij je eigen voorbeeldgedrag. 
 
 

 
Serge Rink 
Adviseur Verkeerseducatie Brabant  
 
 

 
 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 


