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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het elfde Berkenblad van het 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:

Maci Chen
Eda Dogan

4 februari
21 februari

groep 6
groep 6

Basisscholen gaan open
Afgelopen weekend heeft het kabinet besloten dat de basisscholen weer open
mogen per 8-2-2021. Wij begrijpen dat u, net als wij, veel vragen heeft over de
invulling hiervan.
Wij vragen u om enig geduld.
De komende dagen buigen verschillende organisaties zich over eventuele
bijkomende maatregelen en wat dat zou betekenen voor een heropening van

maandag 8 februari. Daarna moeten we de praktische uitvoering nog met ons
team vormgeven.
We gaan er vanuit u eind van deze week meer duidelijkheid te kunnen geven.
We houden u uiteraard zo goed mogelijk op de hoogte via e-mail, website en
klasbord.
Rapporten
Zoals we al eerder vermeldden in het Berkenblad krijgen de kinderen van groep
3 t/m 8 het eerste rapport mee op donderdag 11 februari a.s.
De CITO LVS resultaten staan er uiteraard niet op, want deze toetsen zijn voor
alle Deltascholen uitgesteld.
Oudergesprekken
De ouderbelgesprekken staan gepland in de week na de carnavalsvakantie. U
ontvangt daarvoor een uitnodiging van de leerkracht van uw kind.
Langdurige vervanging juf Wendy
Juf Wendy is helaas vanwege privéomstandigheden langdurig afwezig. De
vervanging is als volgt geregeld:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: juf Oumaima
Woensdag: meneer Leon
De vervanging gaat maandag 8 februari in.
Info ouderapp
In het volgende Berkenblad van 23 februari a.s. vermelden wij de datum waarop
u de ouderapp kunt installeren op uw telefoon en wat daarvoor nodig is.
Tevredenheidsonderzoek
Eén keer per twee jaar wordt bij alle Delta-scholen de vragenlijst
oudertevredenheid afgenomen. Vorig schooljaar is dit niet doorgegaan vanwege
de lange sluiting van de basisscholen.
Voor de eerste keer maakt Delta-onderwijs hiervoor gebruik van de vragenlijst
vanuit Vensters. Vensters maakt op schoolniveau een rapportage. Elke school
maakt een plan van aanpak na de uitslag.
In de week na de carnavalsvakantie krijgt uw kind een briefje met daarop de
inloggegevens mee. De toegangscodes zijn willekeurig gekozen en niet te
herleiden naar namen van ouders.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Annuleren praktijkexamen verkeer
Vanwege de coronacrisis en de sombere vooruitzichten op de korte termijn heeft
de VVN afdeling Oosterhout besloten dat het geplande praktijkexamen van 17
t/m 21 mei 2021 helaas niet kan doorgaan.
Aan het praktijkexamen zouden dit jaar ongeveer 1000 leerlingen deelnemen.
Voor het organiseren van een evenement met 1000 deelnemers krijgen zij op dit
moment geen toestemming van de gemeente.
VVN Oosterhout schat in dat de huidige omstandigheden op korte termijn niet
zodanig zullen verbeteren dat het organiseren in mei van dit jaar mogelijk
wordt. We hopen dat u begrip heeft voor dit besluit.
Het theoriegedeelte van het jeugdverkeersexamen kan natuurlijk wel gewoon
doorgaan.

Initiatief verkeerswerkgroep
Naar aanleiding van het besluit van VVN afdeling Oosterhout, hebben de
verkeersouders van de Berkenhof, Patrick Kramer en Remco de Kievit een
suggestie aangereikt:
Zij organiseren in samenspraak met de groepsleerkrachten voor de
schoolverlaters een verkeersactiviteit in juni gericht op fietsen bij kruisingen,
rotondes etc. in Oosterhout Een voorbereiding voor na de zomervakantie als de
kinderen uit groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaan.
Schrijf nu uw peuter in voor de voorschool
Er is ruimte voor nieuwe peuters in onze voorschool,
dus schrijf in als uw kind bijna 2 jaar wordt!
Als uw kind 2 ½ jaar is, kan het starten! U kunt
inschrijven via het digitale inschrijfformulier dat op
de website staat van KBS de Berkenhof.nl.
Mocht de link niet werken, dan kunt u ook
inschrijven via de website van Delta-onderwijs.
Voor ouders die hier graag hulp bij willen hebben,
heeft de directie een aangepast papieren inschrijfformulier waarin u zelf de
gevraagde gegevens invult. De directie zet het dan voor u in het digitale
systeem. Delta-voorschool verzorgt de plaatsing. Vervolgens ontvangt de
directie vanuit Delta-voorschool de bevestiging van inschrijving.
Carnaval

komen.

Op de informatiekalender ziet u dat we
vrijdagochtend 12 februari carnaval vieren. In
deze tijd mogen we carnaval niet zo uitgebreid
vieren als anders, maar we hebben een heel leuk
programma gepland staan op deze ochtend! We
verklappen natuurlijk nog niet wat we gaan doen.
Kinderen hoeven niet verkleed naar school te

Studiemiddag team
Zoals ook op de informatiekalender vermeld staat, heeft het team op
dinsdagmiddag 23 februari a.s. een studiemiddag. De kinderen van groep 1 t/m
8 zijn dan vrij.
De voorschool is gewoon open.
Communicatie
In onze communicatie naar ouders willen wij
laagdrempelig zijn.
Fijn om te constateren dat ouders de
leerkrachten weten te vinden als het gaat om
informatie over hun kind(eren) waarvan de
leerkracht op de hoogte moet zijn.
Valkuil van het laagdrempelig zijn is, dat
sommige leerkrachten wel heel veel en vaak via

de mail informatie krijgen en niet alles is relevant.
In het weekend zijn de leerkrachten vrij. Uiteraard lezen zij dan geen
schoolmail. Maandagochtend is een telefoontje vanaf 8.00u van u als ouder dan
handiger.
Fijn als u hier rekening mee houdt.
De meerderheid van de ouders communiceren op een gepaste manier naar
directie en team.Daar zijn we blij om. Zo hoort het ook.
Helaas constateren we de laatste tijd dat het voor enkele ouders moeilijk is om
beschaafd te reageren naar leerkrachten en naar andere ouders.
De crisistijd waarin we leven zal daar misschien toe bijdragen, maar dat is
absoluut geen argument om het ongepaste gedrag te tolereren.
Als we als school maatregelen nemen voor de veiligheid van u en uw kind(eren)
in deze coronatijd, dan gaan we ervanuit dat deze door u worden opgevolgd. Als
dat niet gebeurt en we spreken ouders daarop aan, krijgen leerkrachten een
respectloze reactie.
Fysiek, verbaal agressief, kortom respectloos gedrag van ouders is op dit
moment een belangrijk bespreekpunt voor directie, team en onze integraal
schoolleider. We houden u op de hoogte.

Het 12e Berkenblad kunt u dinsdag 23 februari verwachten.

