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Beste 
ouders/verzorgers, 

Voor u ligt het negende en allereerste Berkenblad van het nieuwe jaar 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: 
  

 

Ashenty Eggers  11 januari groep 8 
Chaimae El Haddouti 11 januari groep 6 
Maysa Bouali  14 januari groep 2 
Gijs van de Ven  15 januari groep 6 
Hafsa El Hadjaoui  15 januari groep 5 
Veronique Wemmenhove 15 januari groep 4 
Catharina van der Made 18 januari groep 5 
Finn Nooten   20 januari groep 8 
Adam Afassi   21 januari groep 5 

Hieperdepiep hoera! 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


Blanka Jaroszewska 22 januari groep 1 
Jaylinn van Kempen 23 januari groep 4 

 
Het nieuwe jaar is weer begonnen!  
Het team van de Berkenhof wenst alle kinderen en hun ouders een geweldig 

goed en gezond 2023!  We gaan er samen een mooi en goed jaar van maken! 

 

 

We wensen onze nieuwe leerlingen heel veel 
succes en plezier toe: 
Groep 1: Loiza en Blanka 
 

Kerstmis 2022 was 
op onze school voor 

het eerst weer 
genieten van het 

samenzijn in de aula 
na coronatijd, 

luisteren naar het 
kerstverhaal en smullen van het kerstbuffet. 
De kerstviering was mede dankzij de inzet van vele 

ouders een succes. 
Wat fijn! De kinderen hebben genoten van het 

gevarieerde buffet van gerechtjes waaruit ze een 
keuze konden maken. Hartelijk dank daarvoor! Ook een speciaal woord van dank 

voor onze actieve oudervereniging. 
 
 

 

Koffie-uurtje nieuwjaar! 
Op woensdag 11 januari staat 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! 

 

 



Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het duurt nog even, maar aan het einde van dit 

schooljaar nemen Nelly en Klaartje afscheid van de 

Berkenhof en van Delta onderwijs. Na 45 jaar te 

hebben gewerkt in het onderwijs, waarvan 43 jaar 

op de Berkenhof heeft Nelly besloten om eerder te 

stoppen met werken en van haar vrije tijd te gaan 

genieten. 

 

Klaartje gaat na dit schooljaar fulltime verder in haar eigen praktijk als remedial 

teacher en kindercoach. 

Uiteraard zullen zij zich dit schooljaar, net als voorgaande jaren, volledig inzetten 

voor de kinderen van de Berkenhof.  

Aan het einde van het schooljaar nemen Nelly en Klaartje op gepaste manier 

afscheid. Tot die tijd genieten ze van alles wat komen gaat. 

 

 

Tussentijdse CITO toetsen leerlingvolgsysteem 
Delta-onderwijs heeft voor al haar basisscholen een 

toetskalender vastgesteld, waar iedere school zich 
aan dient te houden. 
Om naast de methodegebonden toetsen de cognitieve 

ontwikkeling goed te volgen, nemen we 2x per jaar 
(januari/februari en mei/juni) de toetsen van CITO af 

vanaf groep 3 t/m 8.  
 

Welke toetsen zijn het? Rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen 

(DMT=woordlezen en AVI=tekstlezen). 
De toetsen van het leerlingvolgsysteem worden vanaf 16 januari a.s. weer 

afgenomen. De resultaten vermelden we op het 1e rapport dat de kinderen mee 
krijgen op 2 maart a.s. 

 

Activiteiten onder schooltijd verplicht 
Dit betreft alle activiteiten die ónder schooltijd plaatsvinden, omdat deze 

onderwijs gerelateerd zijn bijv. fietsenkeuring, praktisch verkeersexamen, 
schoolzwemmen etc. 

 
 



Verkeersvoornemens  
De bekendste voornemens zijn vaak dezelfde: afvallen, meer beweging, minder 
stress, stoppen met slechte gewoontes. Ook hier start de worsteling met het 

aanpassen van je gedrag. Zie dit maar eens vol te houden, want uit vaste 
patronen stappen is oh zo lastig! 

Een vriend van mij is examinator bij het CBR. Toen ik hem eens ergens heen 
reed ging ik heel erg mijn best doen om netjes te rijden. Handen keurig aan het 

stuur, extra in de spiegels kijken, de kilometerteller extra in de gaten houden, u 
kent het wel van uw eigen rijlessen. “En,” vroeg ik, “zou ik geslaagd zijn?” 

 “Nee, je zou gezakt zijn omdat je geen afstand houdt, je handen verkeerd aan 
het stuur hebt, zenuwachtig in de spiegels kijkt en onzeker overkomt.” 

Nou ja zeg! Vanaf die dag ben ik mijn oude patroon aan het aanpassen. 

Een voornemen van mij is om meer tijd te nemen voor kleine zaken. Altijd dat 

gehaast. Vanuit mijn beroep kijk ik uiteraard met een oog op de 
verkeersveiligheid. Wat kan ik doen in de komende periode? 

-  Fiets van mijn kinderen checken, niet alleen verlichting 

- Eerder van huis weg, meer tijd nemen om ergens te komen  

-  Mijn auto eens opruimen 

- Autoramen schoonmaken,  

- Ook die korreltjes bij de versnellingspook weghalen 

- Antivries en ruitensproeiervloeistof bijvullen 

- Doekje over het dashboard  

- Vaker alleen of samen met de fiets 

- Opzoeken hoe je wel het stuur moet vasthouden 

Makkelijke voornemens. Dit gaat lukken! 

 

Serge Rink Adviseur Verkeerseducatie Brabant 
 

Het 10e Berkenblad kunt u op dinsdag 24 januari verwachten. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

              

 

 

 

 

 


