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Beste 
ouders/verzorgers, 

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

 

  
 
De volgende jarigen worden van harte gefeliciteerd door alle kinderen en het 

team van de Berkenhof: 
  

 

Sevany Schupp  21 december groep 7 
Alpacino Hamidovic 31 december groep 4 
Suhier Ahmad Ismaiel 1 januari  groep 7 
Lana Alaraj   1 januari  groep 3 
Loiza Veth   2 januari  groep 1 
 

 

 

Hieperdepiep hoera! 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


 

Kerstviering op de Berkenhof van17.00-19.00   

Op 9 december heeft onze oudervereniging de school weer 

mooi in kerstsfeer gebracht. Dank daarvoor. 

Donderdagavond 22 december vieren wij Kerst op de 

Berkenhof.  

Om 17.00 uur worden alle kinderen van groep 1 t/m 8 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!  

 

Alle kinderen hebben vorige week een ster meegekregen waarop u uw 

gerechtje schrijft. Dit neemt u mee naar school en de leerkracht plakt 

het op de kerstboom die op de deur/raam hangt. 

U krijgt via de ouderapp te horen hoe laat u donderdag a.s. de 

gerechtjes af kunt geven. 
 

De kinderen mogen nu al een bord, bestek en beker meenemen voorzien van 

naam. 

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

Om 19.00 uur moeten alle kinderen opgehaald worden.  

Meer informatie krijgt u binnenkort ook door via de ouderapp! 

Fietsenkeuring 
Gisteren zijn er veel fietsen van de kinderen vanaf groep 3 t/m 8 gekeurd door 

de politie. 
Het is heel belangrijk dat u de fiets van uw kind(eren) in orde houdt. 
Zeker in het najaar en de winter. Veel kinderen hebben een sticker gekregen. 
Dank aan de vrijwilliger Patrick Kramer die de fietsen heeft gekeurd. 

  



Koffie-uurtje nieuwjaar! 
Na de kerstvakantie staat op woensdag 11 januari het koffie-
uurtje gepland vanaf 11.30 tot 12.30u.  
Een speciaal koffie-uurtje om het nieuwe jaar 2023 in te luiden. 
U bent van harte welkom! 

 

 

Het team van de Berkenhof wenst u 
fijne feestdagen!  

 

We zien de kinderen graag weer terug 
op maandag 9 januari 2023! 

 

 

 

 
 

Het 9e Berkenblad kunt u op dinsdag 10 januari verwachten. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 


