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Projectweek digitale geletterdheid 
Deze week wordt er in iedere groep aandacht 
besteed aan digitale geletterdheid. De onderdelen 
computervaardigheden en computational thinking 
staan  op het programma. Met computational 
thinking wordt het denken in stapjes bedoeld, 
zoals ook een computerprogramma aangestuurd 
moet worden. Een start van het programmeren. 
De lessen worden gegeven uit de methode Basicly. 
We proberen deze lessen uit en wanneer Basicly 
goed bevalt gaan we deze methode voor digitale 
vaardigheden volgend schooljaar invoeren. Ieder 
op het eigen niveau zullen de kinderen van groep 1 
t/m 8 er kennis mee gaan maken.  

Vrijwilligers met groene vingers gezocht 
Voor het onderhouden van het  tuintje op ons 
speeleiland en het bijhouden van de hagen 
rondom ons plein zijn we op zoek naar vrijwilligers 
met groene vingers. Lijkt het je leuk en heb je tijd 
om 1 à 2 keer per maand onkruid te wieden en 
indien nodig te snoeien, neem dan even contact 
op met Ingrid Stokkermans. Voor het uitvoeren 
van de werkzaamheden is een vergoeding 
beschikbaar.  

Gebruik speelplaats na schooltijd 
De speelplaats van de BERK is eigen terrein. 
Wanneer de poort gesloten is, is de speelplaats 
dus niet toegankelijk om te spelen of te chillen.  
Na schooltijd spelen de kinderen die gebruik 
maken van de buitenschoolse opvang op de 
speelplaats. Nu gebeurt het regelmatig dat deze 
kinderen ook op het openbare terrein spelen en 
kinderen die niet bij de BSO zijn ook op de 
speelplaats spelen. Ook zijn er vaak oudere 
kinderen die niet bij ons op school zitten te vinden. 
De medewerkers van de BSO kunnen hierdoor 
minder goed zicht houden op de kinderen van de 
BSO. Ook krijgen zij regelmatig te maken met 
brutale reacties als zij kinderen vragen het 
schoolplein te verlaten. In overleg met KMB is 
daarom besloten dat de kinderen die de BSO 
bezoeken sowieso tot aan de zomervakantie 
binnen de hekken op de speelplaats spelen en niet 
meer op het openbare terrein. De speelplaats 
wordt om die reden voortaan om 15:00 uur 
afgesloten. Op deze manier creëren we rust voor 
de kinderen en de pedagogisch medewerkers van 
de BSO.  
We merken dat er ook in de avonduren en in de 

weekenden regelmatig gebruik gemaakt wordt van 
het schoolplein. Zoals gezegd, is het plein eigen 
terrein. De borden verboden toegang geven aan 
dat je in overtreding bent als je er toch bent 
wanneer de poorten gesloten zijn. We hopen dat 
iedereen dit respecteert.  

Betaling schoolreis 
Donderdag 23 juni gaan we op schoolreis. De 
onderbouw gaat naar Duinoord, de bovenbouw 
naar Toverland. We hebben nog niet van alle 
ouders de betaling voor dit schoolreisje 
ontvangen. We verzoeken u vriendelijk om de 
kosten voor 15 juni over te maken op het in de 
brief genoemde rekeningnummer. 

De oudervereniging zoekt nieuwe leden 
De oudervereniging van De BERK is op zoek naar 
nieuwe bestuursleden met ingang van het nieuwe 
schooljaar. Lijkt het u leuk om samen met de 
andere leden en  het team  leuke activiteiten en 
festiviteiten te organiseren? Dan is de 
oudervereniging wellicht iets voor u. Wilt u meer 
informatie, of wilt u zich aanmelden, dan kunt u 
hiervoor contact opnemen met Renske Vonk           
(moeder van Jax, groep 3 en Cody, groep 1-2a). De 
contactgegevens en voorstelrondje van de overige 
leden vindt u ook op onze website 
www.bsdeberk.nl . 

Koffie-uurtje 
Op dinsdag 28 juni om 8.45 uur staat er weer een 
koffie-uurtje gepland. U bent van harte welkom 
om hier onderwerpen m.b.t. school die u bezig 
houden met de directie te bespreken.  

Oproep voor verschoonkleding   
Af en toe gebeurt er hier een klein ongelukje en 
daarom hebben wij reservekleding op 
school.  Helaas zijn wij door een deel van de 
voorraad heen. Wij zijn op zoek naar jongens- en 
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meisjesonderbroeken en gewone broeken. Wie 
heeft er nog kleding over? Wij zouden het graag 
willen hebben, we zijn er heel blij mee!  
Leerkrachten groep 1-2  

Brengen van kleuters 
Na het versoepelen van de coronamaatregelen 
merken we dat de ouders van onze jongste 
kinderen regelmatig hun kind naar de juf brengen 
als de bel gaat. Hierdoor is het aan de kant waar 
de kleuters verzamelen ’s ochtends druk met 
ouders en kinderen waardoor leerkrachten het 
overzicht kwijt raken. We willen u vragen om 
afscheid van uw kind te nemen als de bel gaat en  
hem/ haar zelf naar de leerkracht te laten gaan. U 
kunt gerust op een afstandje op het plein blijven 
staan, maar liever niet bij de rijen van  de groepen. 
Wanneer uw kind net start kunt u wel even 
meelopen totdat uw kind gewend is. 

Herinnering studiedag dinsdag 7 juni  
Dinsdag 7 juni heeft het team een studiedag. Op 
deze dag evalueren we het afgelopen schooljaar. 
Deze evaluaties worden opgenomen in het 
schooljaarverslag. Ook  kijken we vooruit naar het 
nieuwe en stellen we doelen voor het nieuwe jaar. 
Deze worden opgenomen in het schooljaarplan.  
De kinderen zijn op deze dag vrij. 

Vur Elkoar 
Op verzoek van Vur Elkoar plaatsen we 
onderstaand bericht. Dit doen we bij uitzondering 
omdat we denken dat er ouders zijn die hier mee 
geholpen kunnen zijn. 
 
De laatste tijd horen we vaker dat er kinderen zijn 
die hun kinderfeestje niet kunnen vieren, of dat er 
geen geld is voor een traktatie of een cadeautje. 
Nu hebben wij van VUR ELKOAR het volgende 
bedacht.  

FEESTBOXEN 🥳 
Dit houdt in dat: 
* wij zorgen voor traktaties 
* wij zorgen voor de versiering 
* wij zorgen voor de taart 
* wij zorgen voor een cadeau voor de jarige 
Mag je kind naar een kinderfeest maar heb je geen 
budget? Bij ons mag je een gratis cadeau ophalen. 
Je hoeft je kind dan niet af te melden met een 
smoes, puur omdat er geen budget is. 
 

Wij kunnen er dus voor zorgen dat de kosten voor 
het gezin geen probleem  meer zijn. Elk kind 
verdient een feestje of een leuke traktatie 
De facebookgroep heet VUR ELKOAR ( voorheen 
steunpunt regio 0416). 
Ook kun je bij ons terecht voor allerlei andere 
zaken, zoals kleding, dagelijkse voeding, meubels 
etc etc. Alles is te vinden bij ons…. Meld je aan op 
onze Facebookpagina Vur Elkoar. 

Kendermiddag van het SOT 
Hallo allemaal! 
Op zaterdagmiddag 18 juni 2022 van 13.00 uur tot 
16.30 uur organiseert SOT de ‘SOTte After 
Coronaval Kèndermiddag’! 

Omdat de kènderoptocht vanwege corona helaas 
al twee keer niet door kon gaan, hebben wij (de 
organisatie van de Kènderoptocht) besloten om in 
het voorjaar een speciale, feestelijke activiteit voor 
al onze jonge turfstekers en turfstekerinnekes te 
organiseren! Zaterdagmiddag 18 juni as. zal dan 
ook in het teken staan van alle kinderen (0 t/m 12 
jaar) uit Turfstekerslaand én Moerbieënland en 
iedereen is welkom op dit gratis evenement! 

We gaan de middag vullen met verschillende 
activiteiten voor de kinderen en hopen dat dit 
buiten op het Anton Pieckplein plaats kan vinden. 
Bij slecht weer zullen de activiteiten zich 
verplaatsen naar Het Klavier. De kinderen 
ontvangen bij aankomst een gratis knipkaart voor 
ranja, chips, spelletjes, schminken en nog veel 
meer leuke activiteiten! Ook is er een gezellig 
terras én muziek van de DJ's van Hallo Kids Radio! 
We hopen op een Anton Pieckplein vol kinderen 
en bovenal een gezellige, feestelijke middag! 

Belangrijke data 

1 juni Groep 3 naar de duinen voor les 
Zandgebak en luchtkastelen 

6 juni 2e Pinksterdag 

7 juni Studiedag team, alle kinderen 
vrij 

21 juni Groep 8 gaat kennismaken op 
het voortgezet onderwijs 

22 juni Groep 1-2 naar de duinen voor 
les Takkenhoedjes 

23 juni Schoolreisje Duinoord (1 t/m 4) 
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en Toverland (5 t/m 8) 

24 juni Groepen 1-2 vrij 

28 juni  koffieuurtje 

 

 

 


