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Beste
ouders/verzorgers,
Voor u ligt het negende Berkenblad van het schooljaar 2020-2021 en tevens het
eerste van het nieuwe jaar 2022!
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:

Chaimae El Haddouti
11 januari
Ashenty Eggers
11 januari
Maysa Bouali
14 januari
Veronique Wemmenhove 15 januari
Gijs van de Ven
15 januari
Catharina van der Made 18 januari
Finn Nooten
20 januari
Julia Plasman
23 januari

groep 5
groep 7
groep 2
groep 3
groep 5
groep 4
groep 7
voorschool

Jaylinn van Kempen
Ralph Geerts

23 januari
25 januari

groep 3
groep 1

Het team van de Berkenhof wenst alle kinderen en hun ouders een goed, gezond
en gelukkig 2022! Laten we er samen een mooi en goed jaar van maken!
Dezelfde regels blijven gelden
Voor de basisscholen gelden dezelfde afspraken als voor de verlengde
kerstvakantie. Het gaat om de volgende regels:
-Leerlingen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten
thuisblijven en zich laten testen (zelftest of GGD test).
-We hanteren looproutes in de gang. De leerlingen komen via verschillende
ingangen naar binnen en gaan ook zo weer naar buiten.
-De groepen 3 t/m 8 spelen op verschillende schoolpleinen.
-Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school.
-Leerlingen van groep 6,7 en 8 worden geadviseerd om een mondkapje te
dragen in de gang, net als het onderwijspersoneel.
-Voor leerlingen van de groepen 6,7 en 8 en al het onderwijspersoneel geldt
twee keer per week thuis een preventieve zelftest te doen. Als de test positief is,
gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in
de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school.
Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.
-Daarnaast gelden nog steeds de basismaatregelen: Volwassenen houden
onderling 1,5m afstand, ook leraren waar mogelijk. Ouders blijven buiten de
school en alle vergaderingen zijn online.
Informatie voorschool
Ook morgen gaan we verder werken aan de update van het voorschoollokaal. Er
zijn nog heel veel materialen etc. binnengekomen tijdens de kerstvakantie.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 vervangers
worden aangesteld.
Luizencontrole
Deze week of komende week controleren de kriebelmoeders alle
kinderen. We hopen luizenvrij te zijn.

Tussentijdse CITO toetsen
leerlingvolgssysteem
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 en juni) de toetsen van CITO af vanaf
groep 3 t/m 8.
De toetsen van het leerlingvolgsysteem worden vanaf 17 januari a.s. weer
afgenomen.
Groep 3 toetst eerst alleen rekenen CITO Als kern 6 van Veilig Leren Lezen is
afgesloten (begin februari)toetsen we spelling CITO, DMT en AVI. De resultaten
zullen dan later beschikbaar zijn, maar het geeft wel een eerlijker beeld, omdat
pas na kern 6 alle letters aangeboden zijn.
De resultaten vermelden we op het 1e rapport dat de kinderen meekrijgen op
donderdag 24 februari a.s.
Skateclinics 19 januari

Vanuit de BVL gelden verkeer krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een
skateclinic aangeboden door SKATE-A-Way. Tijdens deze clinic staat veiligheid
voorop. De deelnemers zijn verplicht het totale pakket aan bescherming te
dragen. Dit bestaat naast de skates uit
pols-, elleboog, kniebescherming en een helm (kan fietshelm, paardrijcap,
skihelm, skatehelm etc zijn).
Kinderen gebruiken zoveel mogelijk hun eigen materialen.
Als kinderen skates en of beschermmaterialen niet in hun bezit hebben,
kunnen ze dit op woensdag 19 januari kosteloos lenen bij SKATE-A-Way.
Graag wel zoveel mogelijk spullen zelf laten meenemen- dat geldt ook
voor groepen 3 en 4 (rolschaatsen zijn ook prima) Een pet/muts voor
onder de leenhelm is verplicht.

Overblijven? Op tijd aanmelden bij Murlen
Vanuit de pedagogische medewerkers van de TSO hebben we doorgekregen dat
het steeds vaker voorkomt dat ouders hun kind(eren) niet op tijd aanmelden via
Murlen.Het aantal pedagogische medewerkers wordt afgestemd op het aantal
overblijvende kinderen dat is aangemeld bij Murlen.
Zie de duidelijke afspraken hierover in onze informatiekalender.
U wordt uitdrukkelijk verzocht zich hieraan te houden. Een briefje
meegeven of melden bij de leerkracht van uw kind geldt niet.
U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de overblijf tot 10.00u 's ochtends
U kunt dit op 2 manieren doen:
Via een mailtje naar: murlen@murlendienstverlening.com ( naam
doorgeven en KBS de Berkenhof).
Via de telefoon: 085-2734910
Gezonde lunch hoort bij een gezonde school

De medewerkers van de TSO vragen ook uw aandacht voor de lunch die de
kinderen meenemen voor tussen de middag. Graag een gezonde lunch met een
gezond drankje erbij.
Het Berkenblad nr. 10 kunt u op dinsdag 25 januari verwachten.

