Berkenblad nr.8 10 december 2019

Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het achtste 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:
Sevany Schupp
Tess Naaijen
Suhier Ahmad Ismael
Laman Ahmad Ismael

21 december
27 december
1 januari
2 januari

groep
groep
groep
groep

4
8
4
6

Onze nieuwe leerling Sarah Pedros-Sanz, die vanaf 6 januari
gaat starten in groep 4, heten we van harte welkom op de
Berkenhof! We wensen haar veel succes en plezier toe!

Sinterklaas op bezoek!
Eindelijk was het dan zover! Op 5 december kwam Sinterklaas op school!
En hoe!!! Om half 9 ’s ochtends werden alle kinderen en ouders verwelkomd in
de aula door een echte Pietenband! Rond 9 uur arriveerde ook Sinterklaas op
school. Nadat we heerlijk gedanst en gezongen hadden, mochten alle kinderen
rond 9.15u weer terug naar de klas.

Natuurlijk kwam Sinterklaas ook een bezoekje brengen aan iedere klas. In alle
groepen werden daarnaast gezellige activiteiten gedaan in Sinterklaassfeer.

Ook dit jaar hebben we weer ontzettend genoten van dit gezellige feest. We
ontvangen Sinterklaas met zijn Pieten dan ook graag weer volgend jaar op
donderdag 3 december! Voor nu wensen we Sinterklaas een goede en rustige
reis terug naar Spanje!

De Sintwerkgroep!

Kerstviering
Donderdag 19 december vieren wij van 17.00-19.00 ’s avonds kerst.
-Tijdens deze avond vieren we samen kerst met een buffet in de klas.
De gerechtjes worden verzorgd door de ouders, waarvoor alvast onze hartelijke
dank!
-Vanaf vandaag kunt u hiervoor intekenen op de ballen in de kerstboom die op
de deur hangt van de leerkracht van uw kind.
Hier even alles op een rijtje voor deze avond:
- Ouders die een gerechtje hebben gemaakt, brengen dit om kwart voor 5 naar
binnen.
- Kinderen komen om 5 uur aan, onder begeleiding van ouders en volgen de
lichtjes op het middelste schoolplein tot aan het zandbakje (waar eerst het
speelhuisje stond) waar het kerstvuur brandt.
- Het koortje van kinderen o.l.v. juf Klaartje zingen daar een aantal kerstliedjes.
- Daarna lopen we via de hoofdingang (kleuters via de kleuteringang) naar
binnen. De ouders gaan naar huis en de kinderen starten met het buffet.
- Om 19.00u mogen de ouders de kinderen binnen ophalen.
Vrijdagochtend 20 december komen alle kinderen op school. Het is een
verplichte ochtend.
We starten dan met een besloten kerstviering in de aula. Alle groepen zijn
daarbij aanwezig. In de viering staat het geboorteverhaal van Jezus en de drie
Wijzen met hun geschenken centraal, met als accent dat je zelf een geschenk
kunt zijn voor een ander.
Er zijn die ochtend geen gymlessen vanwege het aangepaste kerstprogramma
voor de kinderen. Vanaf kwart over 12 mogen de kinderen genieten van de
kerstvakantie!

Beste ouders/ verzorgers,
De voorbereidingen voor kerst zijn weer begonnen. De O.V is daarom weer volop
aan de slag. De school is afgelopen vrijdag weer in de kerstsfeer gebracht.
De werkgroep kerst is druk bezig met de voorbereidingen voor de
kerstviering.(kerstdiner).
Het meeste is al geregeld om er een geslaagd feest van te maken.
Wat doet de O.V tijdens het kerstdiner?
We verzorgen het drinken en daarnaast willen we als O.V het jaar ook op een

leuke manier afsluiten. Ieder O.V lid maakt op eigen kosten een gerechtje en zo
houden wij ons eigen kerstdiner in de teamkamer. Tijdens dit kerstdiner
bespreken we de activiteiten van de afgelopen periode.
Namens de O.V wensen wij u alvast fijne feestdagen en een fantastisch begin
van 2020!!
Dank je wel juf Annemiek!
Zoals u weet werkt juf Annemiek tot aan de
kerstvakantie op donderdag en vrijdag in groep 1/2. Dat
heeft ze met veel plezier gedaan! Donderdagavond 19
december is zij ook aanwezig bij de kerstviering en
vrijdagochtend 20 december is haar laatste ochtend als
vervangster op de Berkenhof. Het team bedankt haar
voor haar inzet en collegialiteit en wensen haar veel
succes en werkplezier met al haar werkzaamheden.

Luizenvrij werkgroep Kriebelmoeders
controleert met regelmaat en dat loont!
zijn helemaal luizenvrij!

We

Het team van de
Berkenhof wenst u
fijne feestdagen!

We zien de kinderen
graag weer terug op
maandag 6 januari
2020!

Het 9e Berkenblad kunt u op dinsdag 7 januari verwachten.

