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2020

Beste

ouders/verzorgers,
Voor u ligt het zevende 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:

Karam Saeed
Sarah Pedros-Sanz

8 december
13 december

groep 2
groep 5

Sinterklaas
Het is weer bijna zover! Sinterklaas is bijna jarig!
De school is weer prachtig versierd en gelukkig hebben al veel ouders zich
opgegeven als hulppiet. Maar we zijn er nog niet helemaal. Geef je nog snel op
en stuur een foto van jezelf als hulppiet naar de leerkracht van uw kind.

Surprises
De kinderen van groep 5 t/m 8 zijn hard bezig om Sint te helpen en maken voor
hun klasgenoot een surprise.
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!

Nagenieten op 4 december
Op vrijdag 4 december mogen de kinderen van groep 1 t/m 8 thuisblijven en zich
verheugen op Pakjesavond! Het team heeft dan een studiedag gepland.
Mobiele telefoons onder schooltijd
Zoals u weet mogen de kinderen geen telefoon mee naar school nemen. Soms is
het nodig, maar dan neemt de leerkracht deze in en krijgen de kinderen de
telefoon als ze naar huis gaan weer terug.
Op dit moment krijgen we verontruste reacties van ouders die schrikken als ze
hun zoon/dochter plotseling op een filmpje zien van TikTok (openbaar). Gefilmd
door een ander kind. TikTok is niet zo onschuldig als u denkt!
Wat er buiten schooltijd gebeurt, daar kunnen we als school niets mee doen,
maar ónder schooltijd wel. We gaan hier de komende tijd heel goed op letten!
Doet u dat ook?

Adviesgesprekken groep 8
Vanaf de week van 7 december vinden de adviesgesprekken plaats voor de
kinderen van groep 8. Ouders krijgen daarvoor een uitnodiging van juf
Suzanne/juf Maike.
Vanwege de RIVM maatregelen zijn deze gesprekken digitaal (videobellen).
Rookvrije tegel
Vorige week hebben we een extra rookvrije tegel aangevraagd voor de ingang bij
de kleuter en peuters en SKO Dommelbos.
Handhaving
Vanwege de parkeerproblematiek waarbij ouders de auto zomaar ergens midden
op de weg parkeren, waardoor andere verkeersgebruikers er niet meer langs
kunnen en bij aanspreken respectloos reageren, heeft de directie gevraagd of
handhaving onverwacht controles uit wil voeren.
Sponsoring duurzame bekers
Vorig schooljaar hebben we aan u gevraagd om
i.p.v. drinkpakjes drinken in een beker of flesje mee
te geven. U heeft hier meteen gehoor aan gegeven,
op enkele uitzonderingen na. Complimenten
daarvoor!
Ook de oudervereniging wil graag meewerken als
het gaat om duurzame bekers, bordjes etc. die
nodig zijn bij vieringen.
De ouders van Danté schenken voor de hele school
duurzame bekers die we na gebruik steeds weer
kunnen hergebruiken! Wat een verrassing! Dank je
wel Natasja en Adriaan! We zijn er heel blij mee.

Zoals op de informatiekalender staat aangegeven, houden we onze kerstviering
met de kinderen van groep 1 t/m 8 op donderdagavond 17 december van
17.00-19.00u.
Vanwege de RIVM maatregelen, mogen we helaas geen buffet van hapjes
organiseren die door u als ouders zoals vorige jaren voor de kinderen werden
gemaakt en gebracht.
We willen toch graag een kerstdiner organiseren voor alle kinderen en dat kan,
als we ons daarbij houden aan de regelgeving.

Het christelijk kerstverhaal wordt op donderdag 17 december door de leerkracht
in de eigen groep voorgelezen al dan niet visueel ondersteund.
De geldende afspraken van school blijven van kracht. Dit houdt in dat ouders
geen toegang hebben tot de school.
Ook mag er geen kerstgebeuren georganiseerd worden buiten op het schoolplein.
Hoe ziet de kerstviering eruit?
Vanaf maandag 14 december nemen de kinderen van groep 1 t/m 8 zelf hun
eigen bord en bestek (vork, mes en lepel) voorzien van naam mee naar school.
Donderdag 17 december 16.45u:
Kinderen komen naar school en gaan zelf via de eigen ingang naar binnen.
17.00-19.00u: Kerstdiner
We zorgen ervoor dat we hierbij alle RIVM regelgeving nakomen en gebruiken
handschoenen en mondkapjes.
Ophalen om 19.00u:
U bent als ouder verplicht uw kind(eren) op te halen. We laten de
kinderen van groep 1 t/m 8 niet zonder ouderbegeleiding naar huis
gaan.
De leerkracht neemt alle kinderen mee naar buiten:
-Groep 1/2 eigen ingang
-Groep 3/4 hoofdingang Berkenhof
-Groep 5 t/m 8 ingang JoKi-C
De leerkracht laat kind voor kind naar de ouders gaan. Is de ouder niet
aanwezig, dan gaat het kind met de leerkracht mee naar binnen totdat de ouder
buiten aan de poort staat.
Vrijdag 18 december start de kerstvakantie voor alle kinderen. Ze zijn deze hele
dag vrij.

Het 8e Berkenblad kunt u op dinsdag 15 december verwachten.

