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Beste ouder(s)/verzorger(s),  juli 2022 

 

 

 

Voor u ligt de informatiekalender van onze school. Hierin vindt u zaken die voor u en/of 

uw kinderen van belang zijn. In het onderste deel staat een aantal algemene gegevens, 

in het bovenste kader bevindt zich de maandkalender met daarin wetenswaardigheden 

per dag. 

 

Natuurlijk kan het zijn dat bepaalde zaken die u wilde weten niet vermeld staan. Het is 

echter onmogelijk om alle informatie van de school in deze kalender op te nemen. Voor 

meer algemene informatie over de school verwijzen wij u graag naar onze website en de 

schoolgids die op de website te vinden is. Ook hebben wij een schoolapp waar u deze 

informatie kunt terugvinden. 

 

Daarnaast zult u door middel van ons 'Berkenblad' en de website geïnformeerd worden 

over allerhande actuele zaken. 

 

 

Namens het team wensen wij u een heel fijn schooljaar toe! 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Directie: 

Lieke Vrancken 

Nelly van Ginneken 

 

 

 

 

  



nuttige informatie 
   

Lieke Vrancken Eindverantwoordelijk schoolleider  

Nelly van Ginneken Locatiedirecteur 0162-437216 

   

Klaartje Emmen Intern Begeleider  

 Gedragsspecialist  

 Vertrouwenspersoon  

 Stagecoach  

 Pedagogisch Coach  

   

Ilmihan Cetin Pedagogisch medewerker voorschool  

   

Wendy de Leuw Groep 1-2 (ma, di, wo)  

 Jonge Kind Specialist  

Oumaima Hajjami Groep 1-2 (do, vr)  

Tine Schellen Ondersteuner  

   

Annick Buijks Groep 3/4 (ma, di, wo)  

Nelly van Ginneken Groep 3/4 (do, vr)  

   

Suzanne van Miert Groep 5/6 (ma, di, wo)  

Maike Storm van Leeuwen Groep 5/6 (do, vrij)  

 Gedragsspecialist  

   

Jan-Willem Witte Groep 7/8 (ma t/m vrij)  

   

Leon Ligtvoet Onderwijsassistent  

   

Ernesto Lazo López Conciërge   

   

 

OuderVereniging (=OV) 
 

De Berkenhof heeft een oudervereniging die heel actief is bij het (meehelpen) 

organiseren van diverse activiteiten zoals sinterklaas, kerst en carnaval. Maar ook wordt 

door hen de sportdag of de schoolreis mede georganiseerd. De werkgroep vieringen, 

waarin de oudervereniging vertegenwoordigd is, werkt de diverse activiteiten uit. Zonder 

die hulp zouden veel van deze activiteiten voor uw kinderen geen doorgang kunnen 

vinden. 

 

Het dagelijks bestuur  

Jolanda van Mook  (voorzitter)  0162-425070 

Marieke de Kievit-Wolf  (penningmeester)  0162-467220 

 

De overige leden 

Sahila Bouzian 

Mariska Franse 

 

 

 

Rekeningnummer OV: NL38 RABO 0122624734. 

 

  



Medezeggenschap op De Berkenhof 

 
Wat is en wat doet de MR? 

De MR is de medezeggenschapsraad van en voor De Berkenhof. 

Samen met de directie van de school stelt zij het beleid voor de school vast. De MR 

overlegt over zaken die alle ouders, alle leerlingen en de personeelsleden aangaan. U 

kunt hierbij denken aan de begroting voor de school, het zorgplan voor alle leerlingen, 

het onderwijskansenbeleid, onderhoud van de school, personeelsbeleid en identiteit. 

 

Wanneer komt de MR bij elkaar? 

De MR vergadert zes à zeven keer per jaar. De vergaderingen van de MR vinden plaats in 

de school en zijn openbaar, tenzij in het reglement anders is bepaald (bijv. een ‘interne 

vergadering’). De vergaderdata voor het schooljaar 2022-2023 kunt u vinden in deze 

schoolkalender. Dit schooljaar zijn deze vergaderingen op woensdagmiddag. 

De MR vergadert in de teamkamer van onze school. 

 

Wie zitten er in de MR? 

In de WMS (wet medezeggenschap scholen) staat vast hoe de MR moet worden 

samengesteld. 

De MR op De Berkenhof bestaat uit vier personen: twee ouders en twee personeelsleden. 

 

Voor de ouders zijn dit: 

-Jenny Leonard 

-John Franse 

 

Voor het personeel zijn dit: 

 

-Wendy de Leuw 

-Klaartje Emmen (voorzitter) 

 

Hoe komt u aan informatie? 

De MR van De Berkenhof hecht grote waarde aan een goed contact met de 

ouders/verzorgers van de leerlingen en met de leerkrachten. 

Om goed te kunnen functioneren moet de MR op de hoogte zijn van wat er speelt. U kunt 

de MR leden dan ook altijd aanspreken. 

Op de website vindt u alle verdere informatie met betrekking tot de MR. De notulen van 

de MR vergaderingen zijn op school te verkrijgen. 

Natuurlijk bent u ook van harte welkom op de vergaderingen. 

 

E-mailadres van de MR: mr@kbsdeberkenhof.nl 
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SEPTEMBER 2022 
 wk 35 wk 36 wk 37 wk 38 wk 39 

Ma  
Zomervakantie 

5 
 
-Eerste Schooldag 
-Deze week 
kriebelen 

12 
 
Deze week 
informatie voor 
ouders: Wanneer en 
hoe staat in het 1e 
Berkenblad 

19 26 
 
-Groene 
Voetstappen week 
-OV jaar 
vergadering 20:00 

Di  6 
 

Berkenblad nr.1 

13 20 
 

Berkenblad nr.2 

27 

Wo  7 
 
Koffie-uurtje 
11:30-12:30 

14 
 
Schoolfotograaf 
KIEK 

21 
 
Interne MR 
vergadering 14:00 

28 
 
Nationale 
Kraanwaterdag 

Do 1 8 15 22 29 

Vr 2 9 16 23 30 

Za 3 10 17 24  

Zo 4 11 18 25  

 
 

Groep 1-2 
 

Spel is de basis binnen ons kleuteronderwijs! Wij zien spel als een prachtige manier om 

kinderen te laten leren, ontdekken en kennis te laten maken met de wereld om zich 

heen. 

Door middel van spel worden alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. Belangrijke 

elementen hierbij zijn dat het kind zich veilig voelt, plezier heeft, de ruimte voelt voor 

fantasie en creativiteit en dat we voldoen aan de natuurlijke bewegingsdrang die zo 

passend is bij een jong kind. 

Zo kan een kleuter bij ons op school zich in een veilige, rijke speel- leeromgeving 

optimaal ontwikkelen! Om aan te kunnen sluiten bij deze definitie willen we dat spel in de 

themahoeken met aansluitende activiteiten de basis is voor het kleuteronderwijs. Het is 

hierbij van belang om de leerlijnen goed voor ogen te hebben en  

de doelen taal en rekenen vast te leggen. Dit doen we middel van 

het boek: ‘Leerlijnen voor het basisonderwijs’. 

 

 

 

  



OKTOBER 2022 
 wk 39 wk 40 wk 41 wk 42 wk 43 

Ma  3 10 
 
OV vergadering 
19:00u 

17 24 
 
Herfstvakantie 

Di  4 
 
Berkenblad nr.3 

11 18 
-Berkenblad nr.4 
-Oudervertel-
gesprekken 
gr. 3 t/m 8 

25 

Studiemiddag Team, 
kinderen gr. 1 t/m 8 
vrij 

Wo  5 
 
Start 
Kinderboeken-
week, t/m 16 okt 
thema: 
Gi-Ga-Groen 

12 19 
 
-Berkenhofshow 
11:30 – 12:30 
-Oudervertel-
gesprekken 
gr. 3 t/m 8 

26 

Do  6 13  20 
 
Peuteruurtje: 
Interactief 
voorlezen 

27 

Vr  7 14 21 28 

Za 1 8 15 22 29 

Zo 2 9 16 23 30 

 

Onze School App 
 

Naast deze informatiekalender en onze website, gebruiken 

wij ook de basisschool app. 

Hier kunt u dezelfde informatie terug vinden als op de  

Website, maar dan op uw mobiele telefoon. 

 

Handig is dat wij push-berichten kunnen versturen, zodat 

we u bijvoorbeeld kunnen informeren als bijvoorbeeld de  

bus van de schoolreis later terugkomt door een file ofzo. 

 

Ander voordeel is dat wij berichtjes kunnen plaatsen per 

groep, waar alleen de betreffende ouders toegang tot  

hebben. Voorheen werkte dit met een aparte App, maar dat 

is nu samengevoegd in deze School App 

 

Op de website staat ook de link naar de flyer zoals u 

hiernaast kunt zien met uitleg over de installatie. 

 

Mocht u er toch niet uitkomen, vraag dan hulp bij de  

leerkracht van uw kind. Zij kunnen u verder helpen. 

 

  



NOVEMBER 2022 
 wk 44 wk 45 wk 46 wk 47 wk 48 

Ma 31 oktober 
 
-Deze week 
kriebelen 
-Start afname 
Kindbegrip 
gr.3 t/m 8 

7 14 21 
 
OV vergadering 
19:00 

28 
 
Gr 7/8 school- 
zwemmen 
13:30 – 14:30 

Di 1 8 
 
-Berkenblad nr.5 
-Voorlichtings-
avond VO* 

15 
 
Voorlichtings-avond 
VO* 

22 
 
Berkenblad nr.6 

29 
 
Ondersteunings-
team overleg 

Wo 2 
 
Koffie-uurtje 
11:30-12:30 

9 
 
MR vergadering 
14:00u 

16 23 30 

Do 3 10 
 
Voorlichtings-
avond VO* 

17 
 
Voorlichtings-avond 
VO* 

24  

Studiemiddag 
Team, kinderen gr. 
1 t/m 8 vrij 

Vr 4 11 18 25  

Za 5 12 Intocht 
Sinterklaas in 

Hellevoetsluis 

19 26  

Zo 6 13 20 27  

 
* Sint-Oelbert, Mgr. Frencken College, Hanze College en Curio Effent hebben 
voorlichtingsavonden, ronde 1 om 19.00 uur en ronde 2 om 20.30 uur. Praktijkschool De 
Zwaaikom heeft op 15 november een voorlichtingsavond. Cambreur College kiest voor 
een alternatief, draait een eigen voorlichtingstraject. 

 

Vakanties en vrije dagen 2022-2023 
 

Herfstvakantie  24 okt. t/m 28 okt. 

Extra vrije dag  23 december 

Kerstvakantie   26 dec. t/m 6 jan. 

Extra vrije middag  17 februari 

Carnavalsvakantie  20 febr. t/m 24 febr. 

Goede Vrijdag  7 april 

Tweede Paasdag  10 april 

Meivakantie   24 april t/m 5 mei 

Delta studiedag  17 mei 

Hemelvaartsdag  18 mei t/m 19 mei 

Pinksteren   29 mei 

Extra vakantie  30 mei t/m 2 juni 

Zomervakantie  17 juli t/m 25 aug. 

Studiemiddagen  18 okt, 10 nov, 31 jan, 7 mrt, 6 april, 6 juni, 27 juni 

Studiedagen   6 december en 14 juni 

 

Tijdens de studie(mid)dagen zijn alleen de groepen 1 t/m 8 vrij. De voorschool is open. 

  



DECEMBER 2022 
 wk 48 wk 49 wk 50 wk 51 wk 52 

Ma  5 Sint op school 12 19 26 
 
Kerstvakantie 

Di  6 
 
-Berkenblad nr.7 
-Studiedag team 
kinderen gr. 1 t/m 
8 vrij 

13 20 
 
Berkenblad nr.8 

27 

Wo  7 14 
 
Advies-gesprekken 
gr. 8 

21 28 

Do 1 8 15 22 
 
Kerstviering 17.00-
19.00 
gr. 1 t/m 8 

29 

Vr 2 9 16 23 
 
Start kerstvakantie 

30 

Za 3 10 17 24 31 

Zo 4 11 18 25  

 
 

 

Stichting Leergeld 
 

Ouders van kinderen, die een laag inkomen hebben kunnen een beroep doen op Stichting 

Leergeld Oosterhout. Het doel van de Stichting is om schoolgaande kinderen in de leeftijd 

van 4 tot 18 jaar de mogelijkheid te bieden om mee te doen aan alle activiteiten op 

school en/of activiteiten buiten de school. Een brochure is telefonisch aan te vragen en 

ook te verkrijgen op school. 

 

  Stichting Leergeld West-Brabant Oost 

  Postbus 4093 

  4900 CB Oosterhout 

  0162 – 45 84 87 

  http://www.leergeldwbo.nl 

 

 

 
  

http://www.leergeldwbo.nl/


JANUARI 2023 
 wk 52 wk 1 wk 2 wk 3 wk 4 

Ma  
 
Kerstvakantie 

2 
 
Kerstvakantie 

9 
 
Deze week kriebelen 

16 
 
CITO toetsweek 
gr. 3 t/m 8 

23 
 
-CITO toetsweek gr. 
3 t/m 8 
-OV vergadering 
19:00 

Di  3 10 
 

Berkenblad nr.9 

17 24 
 

Berkenblad nr.10 

Wo  4 11 
 
Koffie-uurtje 11:30-
12:30 

18 25 

Do  5 12 19 26 

Vr  6 13 20 27 
 
Open avond 
Frencken College 

Za  7 14 21 28 Open dag 
Frencken College en 
de Zwaaikom 

Zo 1 
Nieuwjaarsdag 

8 15 22 29 

 

 

 

Vragen over de opvoeding 
 

Mocht u i.v.m. de opvoeding van uw kind behoefte hebben aan een gesprek met de 

schoolcontactpersoon van de GGD of van het sociaal wijkteam, dan kunt u een verzoek 

indienen bij onze Intern Begeleider Klaartje Emmen. 

 

Voor vragen kunt u ook altijd terecht bij het Sociaal Wijkteam: 0900-1621620. 

Zie ook hun website: www.sociaalwijkteam.nl 

 

 

 
 

  

http://www.sociaalwijkteam.nl/


FEBRUARI 2023 
 wk 5 wk 6 wk 7 wk 8 wk 9 

Ma 30 januari 6 13 20 
 
Carnavals vakantie 

27 

Di 31 januari 
 
Open avond Hanze 
College 

7 
 
Berkenblad nr.11 

14 21 28 

Studiemiddag 
Team, kinderen gr. 
1 t/m 8 vrij 

Wo 1 8 15 
 
-Berkenhofshow 
11.30-12.30 
-MR vergadering 
14:00 

22  

Do 2 
 
Open avond Hanze 
College 

9 
 
Open avond 
Dongemond 
College 

16 23  

Vr 3 10 
 
Open avond 
Dongemond 
College en Oelbert 
Gymnasium 

17 
Viering Carnaval 
voorschool t/m gr.8 

24  

Carnavals vakantie 
’s middags vrij 

Za 4 
Open dag Curio 
Effent en, 
Cambreur College 

11 18 25  

Zo 5 12 19 26  

 

De voorschool 
 

KBS de Berkenhof heeft een voorschool. Kinderen in de leeftijd van 2 ½ tot 4 jaar leren 

spelenderwijs omgaan met leeftijdsgenootjes en maken kennis met allerlei 

spelmaterialen en activiteiten. Wij werken met de Piramidemethode, waarvoor de school 

een keurmerk heeft ontvangen. De tijden van de voorschool zijn: 

 

Maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend: 

08.30 uur - 12.30 uur 

 

Heeft u belangstelling dan kunt u inlichtingen krijgen bij  

de locatiedirecteur. 

Inschrijven gaat via Delta-voorschool. Op onze website 

vindt u de link. Daarna ontvangen wij van Delta-voorschool 

de bevestiging van inschrijven. 

 

  



MAART 2023 
 wk 9 wk 10 wk 11 wk 12 wk 13 

Ma  6 
 
Deze week 
kriebelen 

13 
 
-OV vergadering 
19:00u 
-Gr 7/8 school- 
zwemmen 
12:30–13:30 

20 
 
-Gezondheidsweek 
Lentekriebels 
-Gr 7/8 school- 
zwemmen 
12:30–13:30 

27 
 
-Uitloop 
gezondheidsweek 
Lentekriebels 
-Gr 7/8 school- 
zwemmen 
12:30–13:30 

Di  7 
-Berkenblad nr.12 
-Oudergesprek-
ken gr 1 t/m 8 
-Aanmelden VO 

14 21 
 
Berkenblad nr.13 

28 

Studiemiddag 
Team, kinderen gr. 
1 t/m 8 vrij 

Wo 1 
 
Koffie-uurtje 
11:30-12:30 

8 
 
Oudergesprek- 
ken gr. 1 t/m 8 

15 22 29 
 
-Berkenhofshow 
11:30–12:30 
-MR vergadering 
14.00 

Do 2 
 
1ste Rapport mee 

9 
 
Aanmelden VO 

16 23 30 
 
Theorie Examen 
verkeer 

Vr 3 10 17 
 
Actie Oosterhout 
schoon 

24 31 

Za 4 11 18 25  

Zo 5 12 19 26  

 

Extra vrije dagen of extra vakantie 
 

De directeur van de school is niet bevoegd om buiten de reguliere  

schoolvakanties om, verlof te verlenen voor extra vakanties. 

 

Wel is het mogelijk voor bijzondere omstandigheden verlof te vragen. U dient hiervoor 

een afwezigheidsformulier in te vullen. Dit formulier is bij de directeur verkrijgbaar. Na 

invulling krijgt u van de directeur bericht of het verlof al dan niet verleend wordt. Indien 

u het met het besluit niet eens bent, kunt u in beroep gaan bij de leerplichtambtenaar. 

De procedure hiervoor staat op de achterzijde van het formulier vermeld. 

 

Verzoeken om vrije dagen, of delen daarvan direct voorafgaande aan een vakantie 

worden niet gehonoreerd. 

 

 
 

  



APRIL 2023 
 wk 13 wk 14 wk 15 wk 16 wk 17 

Ma  3 
 
Gr 7/8 school- 
zwemmen 
12:30–13:30 

10 
 
Tweede Paasdag 

17 
 
Gr 7/8 school- 
zwemmen 
12:30–13:30 

24 
 
Meivakantie 

Di  4 
 
-Berkenblad nr.14 
-Ondersteunings-
team overleg 

11 18 
 
-IEP eindtoets 
-Berkenblad nr.15 

25 

Wo  5 12 19 
 
IEP eindtoets 

26 

Do  6 
 
-Paasviering 
-Peuteruurtje 
Pasen 

13 20 27 
 
Koningsdag 

Studiemiddag 
Team, kinderen 
voorschool t/m 
groep 8 vrij 

Vr  7 
 
Goede Vrijdag 
Voorschool t/m 
gr.8 vrij 

14 21 
 
Sportdag 
Koningsspelen 
sponsorloop 

28 

Za 1 8 15 22 29 

Zo 2 9 
Eerste Paasdag 

16 23 30 

 

Ziekmeldingen 
 

 

Ziekmeldingen bij voorkeur via de ouderapp. 

U kunt uw kind afmelden tot uiterlijk 8.45 uur of 13.30 uur. 

Is uw kind niet afgemeld en niet op school aanwezig, dan wordt 

rond 9.00 uur en/of 13.45 uur contact met u opgenomen. 

 

Als uw kind weer beter is en naar school gaat, verzoeken wij u vriendelijk om dit ook 

weer bij de school te melden. Wij weten zo zeker dat onze leerling weer beter is en dus 

op school moet verschijnen. 

 

AFSPRAKEN VOOR TANDARTS, DOKTER ETC. 

GRAAG BUITEN DE SCHOOLUREN! 

 
 

  



MEI 2023 
 wk 18 wk 19 wk 20 wk 21 wk 22 

Ma 1 
 
Meivakantie 

8 
 
Deze week 
kriebelen 

15 
 
-Kamp groep 7/8 
-OV vergadering 
19:00 

22 
 
-Deze week Praktijk 
Verkeer Examen gr. 
7/8 
-Afname CITO LVS 
gr. 3 t/m 7 

29 
 
Tweede Pinksterdag 

Di 2 9 
 
Berkenblad nr.16 

16 
 
Kamp groep 7/8 

23 
 
Berkenblad nr.17 

30 
 
Flexweek 
gr. 1 t/m 8 vrij 
Voorschool is open 

Wo 3 10 
 
Koffie-uurtje 
11:30-12:30 

17 
 
-Kamp groep 7/8 
-Delta Studiedag, 
gr. 1 t/m 6 vrij 

24 
 
MR vergadering 
14:00 

31 
 
Flexweek 
gr. 1 t/m 8 vrij 

Do 4 
 
Nat. Doden-
herdenking 

11 18 
 
Hemelvaartsdag 

25  

Vr 5 
 
Bevrijdingsdag 

12 19 
 
Voorschool t/m 
groep 8 en team vrij 

26  

Za 6 13 20 27  

Zo 7 14 
Moederdag 

21 28 
Eerste Pinksterdag 

 

 

 

Contact met leerkrachten 
 

 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of zijn er problemen met uw kind, dan kunt u altijd contact 

opnemen met de groepsleerkracht, liefst wel buiten de reguliere lestijden. 

 

Als u met de leerkracht niet tot een goede oplossing kan komen, dan mag u ook contact 

opnemen met de directie. 

Maar ook een complimentje of melding als iets juist prettig is verlopen, stellen wij 

natuurlijk zeer op prijs! 

 

Wij hechten een grote waarde aan een goed contact met de ouders! 

Daarom vinden wij het héél erg belangrijk dat u aanwezig bent op de contact- en 

ouderavonden. 

Op de kalender staan ze aangegeven, zodat u hiermee rekening kunt houden. 

 

 
  



JUNI 2023 
 wk 22 wk 23 wk 24 wk 25 wk 26 

Ma  5 
 
Afname CITO LVS 
gr. 3 t/m 7 

12 19 26 

Di  6 
 
Avondvierdaagse 

13 
 
-Schoolreis  
-Berkenblad nr.18 

20 27 
 
-Berkenblad nr.19 
-Oudergesprekken 
groep 1t/m 7 

Studiemiddag 
team, kinderen 
vrij gr. 1 t/m 8 

Studiemiddag team, 
kinderen vrij gr. 1 
t/m 8 

Wo  7 
 
-Koffie-uurtje 
11:30-12:30 
-Avondvierdaagse 

14 
 
Studiedag team, 
kinderen vrij gr. 1 
t/m 8 

21 
 
MR vergadering 
14:00 

28 
 
Oudergesprekken 
groep 1t/m 7 

Do 1 
 
Flexweek 
gr. 1 t/m 8 vrij 
Voorschool is open 

8 
 
Avondvierdaagse 

15 
 
 
Peuteruurtje: Zomer 

22 29 

Vr 2 
 
Flexweek 
gr. 1 t/m 8 vrij 
Voorschool is open 

9 
 
Avondvierdaagse 

16 23 30 

Za 3 10 17 24  

Zo 4 11 18 
Vaderdag 

25  

 

Fietsen 
 

Wanneer leerlingen ver van school wonen of wanneer het gebruik van de fiets om andere 

redenen  nodig is, mogen zij per fiets naar school komen. Leerlingen uit de naaste 

omgeving van de school (minder dan 10 minuten lopen) laten hun fiets thuis. Het aantal 

plaatsen in de fietsenstalling is te klein om iedereen vrij te laten al of niet met de fiets te 

komen. 

Leerlingen die dicht bij school wonen en toch met de fiets komen,  

zullen hun fiets terug naar huis moeten brengen. Op deze manier  

kunnen de kinderen die echt op hun fiets zijn aangewezen, deze  

veilig en droog stallen. 

Wellicht ten overvloede vermelden wij nog dat in geval van  

beschadiging of verlies de school niet aansprakelijk is. 

 

 
  



JULI 2023 
 wk 26 wk 27 wk 28 wk 29 wk 30 

Ma  3 10 17 
 
Zomervakantie t/m 
25 Augustus 

24 
 
Zomervakantie 

Di  4 11 
 
-Berkenblad nr.20 
-Ondersteunings-
team overleg 

18 25 

Wo  5 12 
 
Rapport 
ophaalavond 
18:00-20:00 

19 
 

26 

Do  6 13 20 27 

Vr  7 14 
 
Laatste 
schoolochtend 
’s middags vrij 

21 28 

12:15 Start 
zomervakantie 

Za 1 8 15 22 29 

Zo 2 9 16 23 30 

 

 

 

Delta-onderwijs en Delta-voorschool 
 

Wij maken deel uit van Delta-onderwijs. Deze stichting is als volgt te bereiken: 

 

Telefoon  0162 - 421615 

E-Mail secretariaat@delta-onderwijs.nl 

Postadres Postbus 4318 - 4900 CH -  Oosterhout 

Bezoekadres Meerpaal 5 – 4904SK – Oosterhout 

Algemeen directeur dhr. N. Brans 

Website: www.delta-onderwijs.nl 

 

  

http://www.delta-onderwijs.nl/


 

AUGUSTUS 2023 
 wk 31 wk 32 wk 33 wk 34 wk 35 

Ma 31 juli 
 
Zomervakantie 

7 
 
Zomervakantie 

14 
 
Zomervakantie 

21 
 
Zomervakantie 

28 
1e schooldag 

Di 1 8 15 22 29 

Wo 2 9 16 23 30 

Do 3 10 17 24 31 

Vr 4 11 18 25  

Za 5 12 19 26  

Zo 6 13 20 27  

 

SCHOOLTIJDEN 
 

 Voorschool  Groep 1 t/m 8 

 

Maandag 08.30 - 12.30  08.45 - 12.15 

   13.30 - 15.30 

 

Dinsdag 08.30 - 12.30  08.45 - 12.15 

   13.30 - 15.30 

 

Woensdag   08.45 - 12.30 

 

Donderdag 08.30 - 12.30  08.45 - 12.15 

   13.30 - 15.30 

 

Vrijdag 08.30 - 12.30  08.45 - 12.15 

   13.30 - 15.30 

 

Iedere ochtend en middag (met uitzondering van woensdagmiddag) is er een inloop. 

De kinderen worden ‘s ochtends tussen 08.30 tot 08.45 verwacht en ’s middags tussen 

13.20 en 13.30. Ouders kunnen dan, indien nodig, kort iets doorgeven bij de deur. 

  



 

Advieslijn voor ouders 
 

 

 

De vraagbaak voor ouders over onderwijs. Via het gratis telefoonnummer 0800-5010 

kunnen ouders advies en informatie vragen over het onderwijs. De informatielijn is op 

schooldagen bereikbaar van 10.00 uur tot 15.00 uur. Via de site www.oudersonderwijs.nl 

kan er ook informatie ingewonnen worden. 

 

 

 

Overblijven  

U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de overblijf tot 10.00u ‘s ochtends. U kunt dit op 

twee manieren doen: 

via een mailtje naar: murlen@murlendienstverlening.com (geef naam door en ‘KBS de 

Berkenhof’) 

via de telefoon: 085-2734910 

 

Team TSO de Berkenhof / Murlen Dienstverlening. 

 

 

 

Buitenschoolse opvang 
 

Delta-onderwijs heeft een overeenkomst afgesloten met de Stichting Kinderopvang 

Oosterhout (SKO) om voor onze basisschoolleerlingen de buitenschoolse en 

vakantieopvang aan te bieden. 

Het aanbod betreft naschoolse opvang buiten de basisschool, opvang binnen een zestal 

van onze basisscholen en gastouderopvang.  

Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met SKO Het 

Dommelbos. Met deze organisatie sluit u ook een overeenkomst waarin de afspraken met 

betrekking tot de opvang van uw kind worden vastgelegd. De kosten van de opvang zijn 

inkomensafhankelijk. SKO kan u hierover nader informeren. Op de volgende manier kunt 

u informatie verkrijgen of documentatie ontvangen waarmee u uw kind kunt inschrijven 

voor de buitenschoolse opvang: 

 

 

per telefoon: 0162-450322 

per email: info@kinderopvangoosterhout.nl 

via de website: www.kinderopvangoosterhout.nl 

per post: SKO, Postbus 6028, 4900 HA Oosterhout 

 

 

SKO Het Dommelbos zal trachten zo spoedig mogelijk alle aanvragen te behandelen en 

kinderen te plaatsen. Het kan echter voorkomen dat, ondanks de inspanningen van SKO 

en Delta-onderwijs, alle plaatsen bezet zijn. Uw zoon/dochter wordt dan op een wachtlijst 

geplaatst. 

 

 

http://www.oudersonderwijs.nl/
mailto:murlen@murlendienstverlening.com
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