Juli 2021

Nieuwsflits De BERK

Laatste nieuwsflits
Dit is de laatste nieuwsflits die u ontvangt. Met ingang van het nieuwe
schooljaar ontvangt u maandelijks de nieuwsbrief van De BERK met daarin alle
voor u relevante informatie. In deze nieuwsflits informeren we u over de
opstart van het schooljaar 2021-2022 en belangrijke zaken over De BERK.
We wensen u veel leesplezier.

Openingsfeest
Op 6 september opent De BERK haar deuren. Dit gaan we vieren met een
openingsfeest op zaterdag 25 september voor onze kinderen, ouders en
buurtbewoners. De precieze invulling van deze feestdag houden we nog even
geheim. We kunnen al wel verklappen dat het een leuke dag gaat worden.
Komen jullie ook?

Binnen kijken
Bent u ook zo benieuwd naar
de binnenkant van onze
school? Op dinsdag 7
september mogen de kinderen
hun ouders de school laten
zien. Om u de gelegenheid te geven overal een kijkje te nemen, wordt de
avond verdeeld in twee blokken.
18:00-18:30 uur: Onderbouwgroepen 1 t/m 4
18:45 -19:15 uur: Bovenbouwgroepen 5 t/m 8
Wanneer u kinderen in zowel de onderbouw als bovenbouw heeft, bent u van
harte welkom tussen 18:00 -18:30 uur.

Informatieavond
We informeren u graag over de organisatie van het onderwijs en andere
belangrijke zaken in de groep van uw kind. Op donderdag 30 september
organiseren we hiervoor een informatieavond. Om u de gelegenheid te geven
meerdere groepen te bezoeken, is ook deze avond verdeeld in twee blokken.
19:00 -19:30 uur: Onderbouwgroepen 1 t/m 4
19:45 -20:15 uur: Bovenbouwgroepen 5 t/m 8
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Eerste schooldag
Maandag 6 september is de eerste officiële schooldag op basisschool De
BERK. We ontvangen de kinderen ’s ochtends om 8:25 uur op het plein, waar
ze opgewacht worden door de leerkrachten. Uiteraard gaan we een feestelijk
tintje geven aan deze dag. Om te beginnen mogen de kinderen met hun
groep over de rode loper richting hun nieuwe lokaal lopen. In de pauze wordt
gezorgd voor iets lekkers.
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Schooltijden en start van de dag
Op De BERK wordt gewerkt met het continurooster. De
schooltijden zijn voor alle groepen gelijk:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30-14:30 uur
Woensdag: 8.30-12.15 uur naar school.
’s Ochtends gaat de zoemer om 8.25 uur. De kinderen
worden door hun leerkracht op het schoolplein opgehaald.
Elke groep krijgt een vaste plek op het plein waar de kinderen verzamelen.
Vervolgens gaan ze samen met de leerkracht naar hun groep. Voor schooltijd
wordt er gesurveilleerd vanaf 8.15 uur. Eerder is de speelplaats ook niet
toegankelijk. Stuur uw kind dus niet te vroeg naar school.

Speelplaats De BERK
De speelplaats van De BERK is gelegen op eigen terrein. In tegenstelling tot de
oude speelplaats van de KlimOp, is de speelplaats van De BERK dus geen
openbaar terrein. Dat houdt in dat de speelplaats na schooltijd afgesloten
wordt. Vanaf dat moment is deze niet meer toegankelijk en kan en mag er
niet gespeeld worden. Voor de kinderen zal dit even wennen zijn. We vinden
het echter belangrijk dat onze kinderen veilig en ongehinderd kunnen spelen
onder schooltijd op een schoon en veilig plein.
Met de bouw van De BERK is bewust gekozen voor een speelplaats op eigen
terrein om zowel het plein als het gebouw te beschermen tegen overlast van
hangjongeren en vandalisme.

Zoen en zoef zone
Aan de voorzijde van school, aan de Berndijksestraat wordt een zoen en zoef
zone gerealiseerd op het terrein van school. Wanneer u uw kind met de auto
naar school brengt kunt u gebruik maken van deze zone. Uw rijdt dan via de
Anjerstraat de zoen en zoef zone in, parkeert u auto links of rechts en laat uw
kind uitstappen of instappen. U kunt gebruik maken van deze zone als u
meteen weer vertrekt. De zone is eenrichtingverkeer. U rijdt de zone uit via
de Asterstraat.
Wilt u met uw kind meelopen naar het plein, dan kunt u uw auto parkeren in
de daarvoor bestemde parkeervakken aan de Berndijksestraat, Asterstraat of
Anjerstraat. De zoen en zoef zone is geen parkeerplaats.
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Op de fiets naar school
Voor de kinderen die op de fiets naar school komen zijn er fietsenstallingen
gerealiseerd aan de zijde van de Anjerstraat en de Asterstraat. De
fietsenstalling aan de zijde van de Asterstraat is voor de kinderen van de
groepen 1 t/m 4. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 stallen hun fiets in de
fietsenstalling aan de zijde van de Anjerstraat.
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Oudervereniging De BERK
In de vorige nieuwsflits heeft u kunnen lezen dat de ouderverenigingen van
KlimOp en Theresia druk bezig waren met het samengaan tot een
oudervereniging. Deze week is de officiele akte bij de notaris ondertekend en
daarmee is oudervereniging De BERK een feit. We hebben alle vertrouwen in,
en kijken uit naar een fijne samenwerking.
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