Berkenblad nr. 8 15 december
2020

Beste

ouders/verzorgers,
Voor u ligt het achtste en laatste Berkenblad van het jaar 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 en het
team van de Berkenhof:

Sevany Schupp
Alpacino Hamidovic
Suhier Ahmad Ismael
Laman Ahmad Ismael

groep 5
groep 3
groep 5
groep 7

21 december
31 december
1 januari
2 januari

Onze nieuwe leerlingen Maysa Bouali, Ceyhan Cetin en Ralph
Geerts, die nu na de lockdown pas mogen starten in groep 1, heten we alvast
van harte welkom op de Berkenhof! We wensen ze veel succes en plezier toe!
Sluiting scholen vanaf woensdag 16 december

Zoals u heeft gehoord en ook heeft gelezen in de brief van het bestuur van
Delta-onderwijs, worden vanaf 16 december tot 18 januari alle scholen gesloten.
Dat betekent dat dinsdag 15 december de laatste schooldag is van 2020.
Wat een abrupt einde van deze week! Dit hadden we niet verwacht. Dit doet veel
met de kinderen en met de leerkrachten.
Helaas kan het diner van a.s. donderdag niet doorgaan.
De kinderen houden dit zeker tegoed als de lockdown van de scholen voorbij is!
Een nieuwe start van 2021!
Vanmiddag hebben we met alle groepen het jaar 2020 op een gezellige manier
afgesloten met een kerstfilm in de klas. Alle kinderen mochten ‘s middags in
pyama’s, onesies of badjas naar school komen. Met pantoffels aan, een dekentje,
zitzak of knuffel, was het een warme en fijne afsluiting voor alle kinderen!
Noodopvang woensdag 16 december en donderdag 17 december.
Kerstvakantie start vrijdag 18 december (zie infokalender)
Op woensdag 16 (8.45-12.30) en donderdag 17 december (8.45-15.30) moet de
school noodopvang regelen voor kinderen met ouders die in een cruciaal beroep
werken en voor kinderen met een bijzondere problematiek of moeilijke
thuissituatie. De ouders die hiervoor in aanmerking komen, hebben we inmiddels
telefonisch benaderd en zijn bekend.
De tussenschoolse opvang die SKO normaal verzorgt, vervalt. Kinderen mogen
hun lunch (eten en drinken) indien ze tussen de middag niet opgevangen kunnen
worden, meenemen en op school opeten.
Als u op contractuele basis al gebruik maakt van de voorschoolse- en naschoolse

opvang graag zelf contact opnemen met SKO. Zij centreren hun noodopvang op
Schokio 2 locatie Sterrendonk en niet binnen de Berkenhof.
Afmelden bij afwezigheid leerling
Ondanks de lockdown toch dit bericht.
Helaas komt het nogal eens voor dat een kind niet wordt afgemeld door de
ouder(s)/verzorger(s). De leerkracht weet dan niet wat er aan de hand is en
waarom het kind er niet is. Dit is heel vervelend, er kan bijv. onderweg iets
gebeurd zijn. Graag altijd even bellen als uw kind niet naar school komt. Een
kleine moeite en voorkomt een hoop ongemak.
Ouderapp
We zijn al druk aan het uitproberen of alles goed werkt. Zodra alles in orde is,
gaat de ouderapp de lucht in. Uiteraard krijgt u daar een bericht over. We
houden u op de hoogte.
Cadeautje moeder- en vaderdag
Een ouder stelde het knutselcadeautje voor moeder- en vaderdag ter discussie.
We hebben dit onlangs als team besproken en het merendeel van de
leerkrachten gaf aan dat het voor de meerderheid van de kinderen extra waarde
heeft om iets te maken voor één van de ouders. Het niet willen maken van een
cadeautje voor vader of moeder leggen we bij de ouders. Graag tegen die tijd
doorgeven aan de leerkracht van uw kind als het cadeautje eventueel voor
iemand anders wordt gemaakt.

Kerstspeurtocht voor kinderen en (groot)ouders

Van Antoniuskerk* naar Basiliek St Jan 24 december tot en met 3 januari
Met Kerst is iedereen op pad. Maria en Jozef waren onderweg naar Bethlehem.
De herders waren op weg naar de stal. De koningen volgden het licht van de
ster. In onze tijd gaan we met Kerst naar de kerk, naar je familie, op vakantie,
…..
Dit jaar is dit anders. We vieren Kerstmis thuis in kleine kring. We missen familie
en vrienden. We missen het gezellig dichtbij elkaar zitten. Het is zoeken naar een
ander kerstgevoel. De Catharinaparochie probeert je daarbij te helpen.
We nodigen je graag uit om de Kerstspeurtocht te lopen samen met je
(groot)ouders.
Ga naar buiten! Ga op pad! Speur tussen de huizen naar de betekenis van
Kerstmis 2020.
Hoe werkt het?
De speurtocht loopt tussen de Antoniuskerk en de Basiliek St Jan. Je vindt een

boekje met de routeomschrijving en het andere materiaal in het voorportaal van
de Antoniuskerk. Al wandelend speur je om je heen en zul je verschillende
mensen ontdekken die jou iets te vertellen hebben. Uiteindelijk kom je uit bij de
stal op de Markt en valt alles samen. Wil je weten wat? Ga dan tijdens de
kerstdagen samen met elkaar op pad. Als je onderweg iedereen bent
tegengekomen heb je genoeg letters verzameld om samen de betekenis van
Kerstmis 2020 te ontdekken. En weet je wat leuk is! Je kunt jouw oplossing
(voor 1 januari) in de brievenbus van Markt 17 stoppen. Onder de inzendingen
verloten we een leuke prijs!
Voorbereiding
Je hebt niet veel nodig om te starten. Warme kleding, goede schoenen, pennen,
stiften of kleurtjes en wat lekkers voor onderweg. Veel plezier!
VinderVakantiedagen 21 en 22 december
Vindervakantiedagen Kom jij ook?
Wil je de kerstvakantie goed starten? Wil je meer zien dan de kerstboom in je
huiskamer? Kom dan naar de Vindervakantiedagen!
Dit is echt iets voor jou als je houdt van een goed verhaal, sport en spel, muziek
en dans, creatief bezig zijn, speuren in spannende ruimtes en plezier maken met
andere kinderen. Je mag zelf weten hoe vaak je komt!
We verwelkomen iedere ochtend 15 kinderen in de ruimtes in en om De Vinder.
Voor wie?
Alle kinderen van 7 jaar (groep 4) tot en met 12 jaar (groep 8) zijn van harte
welkom.
Waar?
Antoniushuis “De Vinder”, St. Vincentiusstraat 113A
Wanneer?
21 en 22 december van 10.00 tot 12.30 uur.
Contact en opgave
Annemiek Buijs
Info@catharina-parochie.nl
06 – 1632 4465
VinderVakantiedagen worden georganiseerd door vrijwilligers van de H.
Catharinaparochie. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Het team van de Berkenhof wenst u
fijne feestdagen!

We zien alle kinderen graag weer terug
als de scholen weer open mogen! We
houden u op de hoogte!

Het 9e Berkenblad kunt u op dinsdag 5 januari verwachten.

