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Beste 

ouders/verzorgers,  
Voor u ligt het negende en eerste Berkenblad van het nieuwe jaar 2021.  
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:  

 
 
Chaimae El Haddouti   11 januari  groep 4         
Ashenty Eggers         11 januari      groep 6          
Maysa Bouali       14 januari       groep 1       
Veronique Wemmenhove          15 januari      groep 2       
Gijs van de Ven       15 januari       groep 4 
Evelien Kooijman                    15 januari        groep 5  
Catharina van der Made        18 januari   groep 3      
 
 

 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


Start van het nieuwe jaar 2021!  

Het team van de Berkenhof wenst alle kinderen en hun 
ouders een goed en vooral een gezond 2021!  
Helaas zijn de basisscholen gesloten en zien we alleen 

de kinderen die in de noodopvang zitten fysiek op 
school en de andere kinderen online. Het is niet anders. 

We hopen dat de scholen snel weer open zijn! 

 

Sluiting scholen tot 18 januari: 
 

Thuisonderwijs en noodopvang 
Vanaf 4 januari verzorgen de leerkrachten onderwijs op afstand (thuisonderwijs). 

De leerkrachten hebben de organisatie hiervan al aan u doorgegeven. Kinderen 
die fysiek op school zijn i.v.m. de noodopvang (sociale noodopvang en 

noodopvang van kinderen met ouders die een vitaal beroep hebben) volgen 
vanaf groep 3 t/m 8 de instructies van de lessen in de ochtend live in hun eigen 
klaslokaal. Kinderen uit groep 1 en 2 volgen géén lessen in de klas. Zij hebben 

hun werk voor de kerstvakantie al mee naar huis gekregen. 
 

Voor de noodopvang hebben we een weekrooster gemaakt, waarbij de 

leerkrachten elkaar afwisselen. Hierbij krijgen ze ondersteuning van onze 
onderwijsassistenten, ib'er en voorschoolleidsters. 
 

De leerkrachten die thuiswerken hebben opdrachten genoeg die ze thuis kunnen 
uitwerken en zijn hier overdag als ze op school zijn druk bezig om het 

lessenpakket samen te stellen voor het thuiswerken van de kinderen en online 
instructies te geven. De instructie wordt op vastgestelde tijden gegeven in 
de ochtend en de middag is voor zelfstandig verwerking. 
 

In de middag tot uiterlijk 15.30u kunnen kinderen en/of ouders vragen stellen 

aan de leerkracht.  

Verder zorgen we ervoor dat we contact houden met de kinderen d.m.v. een 
telefoontje en/of de chat via Snappet. 
 

We houden u uiteraard zo goed mogelijk op de hoogte via e-mail, website en 

klasbord. 

Als u op contractuele basis al gebruik maakt van de voorschoolse- en naschoolse 
opvang graag zelf contact opnemen met SKO. Zij zijn op de locatie Berkenhof 

aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. 

Vooralsnog beginnen de scholen weer op 18 januari volgens het normale 
rooster. Mochten hier veranderingen in komen na de persconferentie van 12 

januari berichten we u opnieuw. 

 

 



Bewegingsonderwijs voor de noodopvangkinderen 
Vanaf 4 januari mag MOOVE vanuit de gemeente gymlessen aanbieden voor de 
kinderen die in de noodopvang zitten. 
Er is o.a. door Nicole Huizinga een schema gemaakt voor alle scholen die gebruik 
maken van sporthal Arkendonk. Op maandag en vrijdagmiddag vanaf 13.00-
13.45 mogen de kinderen van de noodopvang de gymlessen volgen. Uiteraard 

gaan de kinderen onder begeleiding naar de sporthal en daarna weer terug naar 
school. Denkt u aan sportkleding en gymschoenen?  

Ouderapp 
We zijn al druk aan het uitproberen of alles goed werkt. Zodra dit in orde is, gaat 
de ouderapp de lucht in. Uiteraard krijgt u daar een bericht over. We houden u 

op de hoogte. 

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/februari en mei/juni) de toetsen van CITO 
af vanaf groep 3 t/m 8. 
 

Op de informatiekalender staat de afname van de CITO toetsen 
leerlingvolgsysteem met als startweek 18 januari. Deze datum kan nu 
uiteraard niet doorgaan. U hoort nog wanneer we beginnen met de 

afname. 
 

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

(DMT=woordlezen en AVI=tekstlezen). 
 

De resultaten vermelden we op het 1e rapport dat de kinderen mee krijgen op 
11 februari (onder voorbehoud). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Het 10e Berkenblad kunt u op dinsdag 19 januari verwachten. 



 


