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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:  

 
 
Annabel van Riel   25 februari groep 2 

Agny Asaf          26 februari   groep 8 
Anne Gerritsma            26 februari groep 1  
Talya Aasaf          3 maart      groep 3 
 
 

http://www.kbsdeberkenhof.nl/


Informatie m.b.t. Corona 
Binnen Delta-onderwijs is er sinds een aantal 

maanden een Crisisteam Corona. Dit team 
inventariseert iedere week onder alle Deltascholen 

het aantal medewerkers, leerlingen die positief 
getest zijn, of er klassen in quarantaine zijn en 
hoe de vervanging geregeld is   

Bij een calamiteit betreffende Corona, nemen wij contact op met dit crisisteam. 
Uit het overleg volgen dan de acties die de school moet nemen. Dan bent u op 
de hoogte. Ouders/verzorgers worden geïnformeerd middels een brief . 

 

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 oudste 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! 
 

Schrijf nu uw peuter in voor de voorschool  
We merken dat het voor een aantal ouders moeilijk 

is om hun peuter aan te melden bij de voorschool. 
Sinds de voorscholen onder de wet IKK vallen 

(kinderopvang) is er vooral financieel veel 
veranderd. De ouders betalen nu per uur en het 
aanvragen van kinderopvangtoeslag is ook niet voor 

iedereen makkelijk. We hebben dit aangekaart bij 
onze contactpersoon van het sociaal wijkteam. Zij 

heeft contact opgenomen met de gemeente en deze 
herkent de problematiek.  

De gemeente gaat binnenkort de voorscholen weer goed onder de aandacht 

brengen van ouders en neemt daarbij ook de aanvraag kinderopvangtoeslag 
mee. We houden u op de hoogte en als u uw peuter inschrijft, dan helpt 
Deltavoorschool u zeker verder op weg. 

 



Centrale aanmeldingsdagen VO 
Dinsdag 9 maart en donderdag 11 maart zijn de 

aanmeldingsdagen v oor het voortgezet onderwijs. 
Vanwege alle regelgeving omtrent Corona is de 

aanmelding anders geregeld.  
U heeft hierover al informatie gekregen van juf 
Suzanne en/of juf Maike. 

 

Verlenging schoolfruit 
Het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma loopt 

normaal gesproken van half 
november tot half april. Door de 

lockdown hebben deelnemende 
scholen 5 weken geen EU-
Schoolfruit- en groente 

ontvangen. Om deze reden 
wordt het programma uitgebreid met 5 extra weken. 

Het programma wordt verlengd van half april t/m de week van 31 mei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Het Berkenblad nr. 13 kunt u dinsdag 9 maart verwachten. 

 



 

 

 

 

 

 


