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Beste 
ouders/verzorgers, 

Voor u ligt het zevende Berkenblad van het schooljaar 2022-2023. 
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl  

 

  
 
De volgende jarige wordt van harte gefeliciteerd door alle kinderen en het team 

van de Berkenhof: 
  

 

Sarah Pedros-Sanz 13 december groep 7 

 

Sinterklaas op school  
Ook dit jaar is Sinterklaas met drie pieten op bezoek geweest bij de Berkenhof. 
Om 9 uur zat de hele school in de aula en werd Sinterklaas ontvangen met 

liedjes. Daarna gingen de groepen naar hun eigen lokaal. De onderbouw mocht 
een keuze maken uit de voorraad cadeautjes uit het pakhuis van de Sint. De 

oudere groepen hielpen Sint met surprises en gedichten. Er zat dit jaar een 

Hieperdepiep hoera! 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


aantal juweeltjes tussen, waaronder een levensechte game-kast van bijna 2 

meter.  
Alle groepen kwamen nog apart op bezoek bij de Sint en kregen nog meer 

kruidnoten in hun schoen. 

 
Na de lunch was er een spelletjesmiddag waarbij de onderbouw in het 

kleuterlokaal druk is geweest en de bovenbouw in de onder andere de aula. Van 
schaak tot brain-games en van koekhappen tot pietengym, er was voor iedereen 

wat te doen. Al met al een geslaagde dag en traditie! 
 

Beste ouders en kinderen van de Berkenhof,  
 

Via deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen.  
Mijn naam is Natasja de Heer, 45 jaar, getrouwd met 

Patrick en we hebben twee dochters Jinthe (9) en 
Veerle (4). We wonen in Oosterhout.  
Na mijn opleiding SPH (Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening) heb ik ruim 25 jaar in verschillende 

functies binnen de Jeugdhulpverlening gewerkt. Het 
meeste plezier haalde ik uit het werken op basisscholen 

en het ondersteunen en coachen van kinderen en 
leerkrachten. 
Ik volg nu de opleiding Intern Begeleider en ik ben erg 
blij dat ik hiervoor op de Berkenhof stage mag lopen.  
De bedoeling is dat ik het hele schooljaar 2022-2023 
op de Berkenhof zal zijn en waarschijnlijk in het nieuwe schooljaar ook nog een 

aantal weken.  
Op maandag en woensdag ben ik aanwezig, dus dan zien jullie mij rondlopen, 
meekijken in de klas of ik sluit met jullie toestemming aan bij een gesprek. Ik 

heb er veel zin in om hier te mogen leren en kijk ernaar uit om jullie te 
ontmoeten.    

 



. Adviesgesprekken groep 8 
Vanaf de week van 12 december vinden de adviesgesprekken plaats voor de 
kinderen van groep 8.  
Deze gesprekken zijn belangrijk. U ontvangt voor dit gesprek tijdig een 
uitnodiging van meneer Jan-Willem. 

 

Kerstviering op de Berkenhof van17.00-19.00u 

Nu Sint het land uit is, schakelen we over op Kerst.   

Op 9 december wordt de school weer mooi in 

kerstsfeer gebracht door onze oudervereniging.  

Donderdagavond 22 december vieren wij Kerst 

op de Berkenhof. Om 17.00 uur worden de 

kinderen op school verwacht. 

Tijdens deze avond vieren we samen kerst met een 

buffet in de klas. De gerechtjes worden, nu het 

eindelijk weer mag, verzorgd door u als ouders, 

waarvoor alvast onze hartelijke dank!  
 

De kinderen nemen allemaal zelf een bord, bestek en beker mee voorzien van 

naam van thuis. 

Deze gaan aan het eind van de avond gebruikt weer mee naar huis.  

Om 19.00 uur moeten alle kinderen opgehaald worden. Meer informatie krijgt 

u binnenkort via de ouderapp.   

 

 

 

 
 

 
 

Het 8e Berkenblad kunt u op dinsdag 20 december verwachten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 


