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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het allereerste Berkenblad van het nieuwe jaar 2020!
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, juffen en
meneren van de Berkenhof:
Ashenty Eggers
11 januari
Chaimae El Haddouti
11 januari
Evelien Kooijman
15 januari
Veronique Wemmenhove 15 januari
Catharina van der Made 18 januari
Finn Nooten
20 januari
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Onze nieuwe leerlingen Sarah Pedros-Sanz (groep 4), Liyam
Dahoum (groep 2) en Djenna Dahoum (groep 6) heten we
van harte welkom op de Berkenhof! We wensen ze veel
succes en plezier toe!

Start van het nieuwe jaar
2020!
Het team van de Berkenhof wenst
alle kinderen en hun ouders een
goed en gezond 2020! De juffen
en meneren en alle kinderen zijn
gisteren weer enthousiast aan het
werk gegaan! We gaan er een
mooi jaar van maken!

Kerstviering 2019
We hebben genoten van een sfeervol samenzijn op het schoolplein met alle
kinderen, ouders en belangstellenden, het zingen van, op verzoek van ouders,
traditionele kerstliedjes door het kerstkoor, smullen van het kerstbuffet, luisteren
en kijken naar het kerstverhaal op vrijdagmorgen…. De kerstviering was mede
dank zij de inzet van vele ouders en de oudervereniging een
succes! Hartelijk dank daarvoor!
Ook een speciaal woord van dank voor de ouders van Evan
en Ian, die ervoor gezorgd hebben dat het aantal
kerstbomen weer is aangevuld. Met dank aan de Gamma
Oosterhout en een andere gulle gever.

Aanwezigheid ouders bij oudergesprekken
Voor de kerstvakantie hebben enkele
leerkrachten oudergesprekken gevoerd,
waaronder ook de adviesgesprekken van
groep 8.
Data van de gesprekken staan vermeld op
de informatiekalender, in het Berkenblad en
ouders zijn persoonlijk uitgenodigd. Deze
gesprekken zijn uiteraard niet vrijblijvend.
Uw aanwezigheid als ouder van uw kind is
vereist. Helaas hebben we geconstateerd
dat er ouders zijn die zonder afmelding niet
op komen dagen…
Boeken schoolbieb
Soms worden aangeleverde boekjes niet goedgekeurd voor de bibliotheek. Er
gaan dan al boekjes naar de voorschool. Wat over is, mag u altijd bekijken en
meenemen.

Luizencontrole na vakantie
De komende week controleren de kriebelmoeders alle kinderen. We hopen
weer luizenvrij te zijn.
De voorschool: een goede start voor uw kind!
Op dit moment biedt onze voorschool aan
veel peuters van 2 ½ tot 4 jaar de kans om
straks goed voorbereid naar groep 1 te gaan. Is uw
kind al 2 jaar of kent u ouders in de buurt met
kinderen vanaf 2 jaar? Dan kunt u uw kind alvast
aanmelden via onze website of voor andere ouders
een informatiefolder meenemen. Er zijn voldoende
plaatsen beschikbaar.
Wilt u meer weten, kom dan gerust een kijkje nemen bij de voorschool. Onze
zeer betrokken leidster Tine Schellen heet u van harte welkom en zal u
enthousiast en uitgebreid informeren!
Inspectie voorschool
Onlangs is zoals altijd zonder aankondiging de voorschool geïnspecteerd door de
GGD. Het inspectierapport is positief en staat inmiddels op onze website.
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.
Welke toetsen zijn het? Rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen
(DMT=woordlezen en AVI=tekstlezen).
De toetsen van het leerlingvolgsysteem worden vanaf 20 januari a.s. weer
afgenomen. De resultaten vermelden we op het 1e rapport dat de kinderen mee
krijgen op 20 februari.
Studiemiddag 21 januari
Zoals op de informatiekalender staat vermeld, heeft het team
op dinsdagmiddag 21 januari een studiemiddag. De kinderen
van groep 1 t/m 8 zijn dan vrij. De voorschool is gewoon
open.
Staking 30 en 31 januari
Zoals u misschien al weet, staat er donderdag 30 en vrijdag 31 januari een
onderwijsstaking gepland. Wilt u er rekening mee houden dat de school op die
dagen gedeeltelijk of geheel gesloten kan zijn? We houden u op de hoogte.

Het 10e Berkenblad kunt u dinsdag 21 januari verwachten.

