Berkenblad nr.7 26 november 2019

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het zevende Berkenblad van het schooljaar 2019-2020!
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, juffen en
meneren van de Berkenhof:
Dex Veth
Isa de Vos
Karam Saeed

29 november
30 november
8 december

groep 3
groep 6
groep 1

Onze nieuwe leerlingen, Chelsey Boesveld en Quinten
Boesveld, die vanaf 2 december gaan starten in groep 4 en
groep 8, heten we van harte welkom op de Berkenhof!
We wensen ze veel succes en plezier toe!

Afscheid juf Marieke
Marieke Eijkhout, leerkracht in onze groep 7/8, heeft gesolliciteerd op een
vacature van basisschool De Touwbaan in Oosterhout en is daar per 1 december
a.s. aangenomen.
Dit betekent dat wij deze week afscheid nemen van Marieke, die hier dit
schooljaar was gestart op de Berkenhof.
Uiteraard streven we er naar om een goede vervanger te vinden die in groep 7/8
de donderdag en vrijdag invult, zodat de ontwikkeling van de kinderen
gewaarborgd blijft.
De directie heeft Wouter Boeren, die vanaf dit nieuwe schooljaar werkt als
vervanger in de A-pool van Delta-onderwijs, deze invalklus voorgelegd. Hoewel
Wouter eigenlijk geen langdurige vervangingen aanneemt, maakt hij voor de
Berkenhof een uitzondering. Daar zijn we heel blij mee!
Nadat het bestuur van Delta-onderwijs hiermee akkoord is gegaan, start Wouter
hier vanaf 1 december tot aan het eind van dit schooljaar. Daarna wordt de
vacature openbaar gemaakt binnen Delta-onderwijs.
Vrijdag 29 november is de laatste dag dat juf Marieke op de Berkenhof aanwezig
is. We wensen haar veel succes in haar nieuwe betrekking op de Touwbaan.

Sinterklaas
Het is weer bijna zover! Sinterklaas is bijna jarig!
Surprises
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben
inmiddels al lootjes getrokken om een surprise
te maken. De betreffende leerlingen hebben
vorige week maandag een brief meegekregen
waarin de nodige informatie is te vinden.
5 december!
Op 5 december zal Sinterklaas met zijn pieten een bezoekje brengen aan onze
school!
Vanaf half 9 zijn alle kinderen samen met hun ouders welkom in de aula. Hier
worden jullie maar ook Sinterklaas feestelijk verwelkomd! Kinderen met
surprises mogen deze vanaf kwart over 8 in de klas neerzetten of een dag van
tevoren na 12.30u. Ook de jassen mogen vooraf opgehangen worden. Rond
kwart over 9 is het voor de ouders tijd om gedag te
zeggen en zal het feest verder gaan in de eigen groep.
We hebben er weer ontzettend veel zin in!
De Sintwerkgroep!

Nagenieten op 6 december
Op vrijdag 6 december mogen de kinderen van groep 1 t/m
8 thuis blijven en nagenieten van de Sinterklaaspret! Het
team heeft dan een studiedag gepland.

Info groep 1/2
Wij geven alle kinderen graag de aandacht die ze
verdienen. Dit begint in de ochtend al, tijdens de
inloop. Alle kinderen worden begroet door de
leerkracht en vervolgens kunnen zij rustig aan de
dag beginnen.
Als de inloop voorbij is en iedereen in de groep is,
kunnen we dan prettig starten met de dag.
De inloop is voor de ouders van de jongere kinderen ook een momentje om een
korte mededeling aan de leerkracht kwijt te kunnen, of een kleine vraag te
stellen.
Als u ergens mee zit, of u wilt iets belangrijks kwijt, dan maken wij graag tijd
voor u, om met aandacht met u in gesprek te gaan, zonder dat andere ouders en
kinderen daarbij zijn.
Wij geven er daarom de uitdrukkelijke voorkeur aan dergelijke gesprekken niet
te doen tijdens de inloop, maar om daar na schooltijd even voor af te spreken.
Dat afspreken, dat kan dan weer wel tijdens de inloop!
Juf Wendy/juf Annemiek
Stabiliteit groep 1/2
Na de kerstvakantie start juf Annick op donderdag en vrijdag in groep 1/2 tot
einde schooljaar. Er komt dan meer stabiliteit en rust in de groep. Helaas waren
meneer Leon en juf Annemiek allebei vorige week ziek en dan komen er
wisselende vervangers. Dat brengt met name voor de kleuters die nog maar net
in groep 1 zitten veel onrust met zich mee. Daar zijn we ons zeker van bewust,
maar we zijn in ieder geval blij dát er leerkrachten beschikbaar waren, anders
hadden we de kleuters met instemming van het bestuur naar huis moeten
sturen.

Informatie vanuit de oudervereniging
Zoals u inmiddels weet, organiseert de oudervereniging allerlei festiviteiten voor
de kinderen op school o.a. het sinterklaasfeest, versiering met kerst en carnaval,
het schoolreisje en voor groep 7/8 het kamp. De kosten om al deze activiteiten
mogelijk te maken, worden gedekt met uw ouderbijdrage.
Op dit moment is er 30% van de ouderbijdrage binnen. Niet veel.
Voor groep 7/8 hebben slechts 5 ouders de ouderbijdrage (inclusief kosten
kamp) betaald.
Uiteraard kunnen we alleen een schoolreis en kamp organiseren als er voldoende
budget is.
U kunt voor 31 januari 2020 uw ouderbijdrage voldoen op onderstaand
bankrekeningnummer, of u kunt het contant betalen bij Marieke de Kievit of
Nelly van Ginneken. Dank u wel!
Overschrijven op:
Rekeningnummer: NL38 RABO 0122 624734
Naam ontvanger: Oudervereniging de Berkenhof
Omschrijving:
Naam van uw kind(eren)
Adviesgesprekken groep 8
Vanaf de week van 9 december vinden de
adviesgesprekken plaats voor de kinderen van
groep 8. Ouders krijgen daarvoor een
uitnodiging van juf Suzanne.

In het volgende Berkenblad van 10 december geven wij alle informatie over de
kerstviering die dit jaar gehouden wordt op donderdagavond 19 december
van 17.00u tot 19.00u.

Het 8e Berkenblad kunt u op dinsdag 10 december verwachten.

