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Beste
ouders/verzorgers,
Voor u ligt het achtste Berkenblad van het nieuwe schooljaar 2020-2021 en
tevens de laatste van het jaar 2021!
Zoals altijd vindt u meer informatie op onze website: www.kbsdeberkenhof.nl

Hieperdepiephoera!
De volgende jarigen worden van harte gefeliciteerd door alle kinderen en het
team van de Berkenhof:

Sevany Schupp
Alpacino Hamidovic
Suhier Ahmad Ismaël
LoÏza Veth
Laman Ahmad Ismaël
Chaimae El Haddouti
Ashenty Eggers

21 december
31 december
1 januari
2 januari
2 januari
11 januari
11 januari

groep 6
groep 3
groep 6
voorschool
groep 8
groep 5
groep 7

KERSTVIERING
We zijn blij dat we de kerstviering een week naar voren hebben geschoven. We
hebben er met het team, met hulp van de OV, een fijne dag van gemaakt.
Ze hebben genoten van de workshops, vooral het maken van het kerststukje.
Het viel niet mee om van de hapjes, die de kinderen in de middag zelf maakten,
af te blijven. Het kerstverhaal van het team, het samen eten en vooral de tocht
door de wijk met de lichtjes en de fakkels, was een mooie afsluiting voor
iedereen.
Vervroegde kerstvakantie en lockdown
Zoals u weet is de kerstvakantie vervroegd gestart. Deze week is er alleen de
noodopvang t/m donderdag 23 december.
Complimenten voor alle ouder(s)/verzorger(s) die de opvang van hun kind(eren)
zo goed hebben opgepakt.
We wachten af hoe het maandag 10 januari ervoor staat. We weten nu nog niet
of de scholen dan weer open mogen. Alle leerkrachten bereiden deze week het
online afstandsonderwijs voor, zodat we goed voorbereid zijn.Zodra we vanuit
het Delta-bestuur informatie krijgen, delen we dit met u via onze ouderapp.
Informatie voorschool
Deze week krijgt het voorschoollokaal een metamorfose. De peuters krijgen een
uitdagende speelleeromgeving aangeboden waar niet alleen de peuters maar ook
wij heel blij van worden.
Per 1 maart 2022 start een nieuwe pedagogische medewerker bij onze
voorschool: Andrea Voncken. Zij zal zich in een van de volgende nieuwsbrieven
voorstellen. Omdat zij een opzegtermijn van 2 maanden heeft bij haar vorige
werkgever, zal er in januari en februari vanuit Delta-voorschool een vervanger
worden aangesteld.

Het team van de Berkenhof wenst u fijne
feestdagen en vooral een gezond 2022!

Het Berkenblad nr. 9 kunt u op dinsdag 11 januari verwachten.

