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Nieuwbouw
De nieuwbouw van De BERK vordert gestaag.
Afgelopen week is het hoogste punt bereikt.

Aanmelden nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode hebben we al aanmeldingen
van nieuwe kinderen voor het schooljaar 2021-2022
ontvangen. We vinden het belangrijk om broertjes en
zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten een
plekje te kunnen bieden. Heeft u een kind thuis dat
tussen augustus 2021 en augustus 2022, vier jaar
wordt, dan kunt u uw kind nu inschrijven.
Mocht u in uw omgeving mensen kennen die hun
kind op De BERK in willen schrijven, dan kunt u hen
erop attenderen dat dit voor het nieuwe schooljaar
vanaf nu mogelijk is. Op tijd inschrijven is voor school
prettig, omdat we dan weten hoeveel groepen er
volgend jaar nodig zijn. Bovendien voorkomen we zo
dat er straks wellicht mensen teleurgesteld moeten
worden, omdat de groepen vol zijn.

2020-2021

Vervanging van leerkrachten en
thuisonderwijs
De laatste maanden zijn er regelmatig leerkrachten
afwezig geweest doordat zij ziek waren, coronagerelateerde klachten hadden, zoals verkoudheid of uit
voorzorg in quarantaine moesten.
Wanneer dit gebeurt doen we er als school alles aan de
lessen voor de groep waarvan de leerkracht afwezig is
door te laten gaan.
In eerste instantie wordt een aanvraag voor een
invaller gedaan bij de daarvoor bestemde
invallerspool. Jammer genoeg krijgen we steeds vaker
te horen dat alle beschikbare invallers al ingezet zijn op
andere scholen. Op dat moment gaan we kijken of er
binnen het team van KlimOp of Theresia iemand
beschikbaar is die de groep kan draaien. Soms lukt dit,
maar helaas niet altijd. De redenen hiervan zijn divers.
Parttimers hebben op de dagen dat ze niet werken
andere afspraken of werken op deze dagen elders.
Ambulante mensen binnen school kunnen een enkele
keer invallen, maar niet elke keer wanneer er geen
vervanger is. Zij hebben werk dat niet overgenomen
kan worden en hebben vaak afspraken staan die niet
zomaar afgezegd kunnen worden.
Hoewel we dus echt proberen de lessen op school
zoveel mogelijk door te laten gaan, lukt dit niet altijd.
In dat geval zijn we genoodzaakt thuisonderwijs te
verzorgen voor de kinderen van de betreffende groep.
In het noodplan beschrijven we wat dit inhoudt. We
vinden het belangrijk dat u van dit plan op de hoogte
bent. U vindt het in de bijlage van deze nieuwsbrief.
We beseffen ons terdege dat het voor u als ouders erg
vervelend is wanneer u geconfronteerd wordt met het
feit dat uw kind niet naar school kan. Op het laatste
moment voor opvang moeten zorgen kan behoorlijk
lastig zijn. Helaas kunnen we deze situaties onder de
gegeven omstandigheden niet voorkomen. Wellicht
dat u met mensen in uw omgeving op voorhand een
back-up plan kunt maken, voor de opvang van uw/
elkaars kind(eren), zodat u iets hebt om op terug te
vallen indien nodig.
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Sinterklaas

Kerstviering

Afgelopen weken hebben we
genoten van de Sinterklaasperiode.
De groepen 1/2 en 3/4 hebben een
Bingo gedaan samen met
Sinterklaas. Ook kregen we online
bezoek van de strooipieten, zij hadden pepernoten
verstopt in de school. Donderdagmiddag 3 december
verwachten wij Sinterklaas op school. We hebben deze
dag continurooster. Alle kinderen zijn om 14.30 uur uit.
We gaan er een gezellige middag van maken!

In deze roerige tijd voorafgaand aan Kerst zijn veel
ouderen eenzaam. Om de ouderen binnen onze
gemeente te steunen, werken wij samen met
Pieckplein Winterfestijn. Dit betekent dat elk kind een
(op school gemaakt) knutselwerkje doneert. Pieckplein
Winterfestijn zal deze voor Kerst afleveren bij ouderen.
Tijdens het afleveren rijdt er een auto mee met LEDscherm waarop ook van onze school een boodschap te
zien zal zijn. Indien u deze heeft, wilt u uw zoon
daarom 11 dec. en Kerstmuts, Kersttrui/ -onesie laten
dragen? (Hierbij wordt rekening gehouden welke
kinderen gefilmd mogen worden.) Mogelijk wordt
bovenstaande actie georganiseerd in samenwerking
met omroep Brabant met het Brabants Buske.

Mondkapjes verplicht
Sinds de eerste uitbraak van Covid-19 beperken we het
aantal volwassen bezoekers in school tot een
minimum, om besmetting via contactmomenten te
voorkomen. Vanaf 1 december geldt
er een landelijke mondkapjes plicht in
openbare ruimten. Dat betekent dat
aan bezoekers van onze school
(leveranciers, ambulant begeleiders,
ouders, medewerkers TSO-club etc.)
gevraagd wordt een mondkapje te
dragen in de verkeersruimten van onze school.

Covid-19 en ventilatie
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een brief van
Leerrijk! aan betreffende de ventilatie in de scholen.
De ventilatie op onze school is als voldoende
beoordeeld. Er is sprake van natuurlijke ventilatie door
de luchtstromen die ontstaan wanneer ramen en
deuren tegen elkaar open gezet worden. Tot voor kort
werd er gedurende de gehele dag geventileerd. Op
koudere dagen, beperken we het ventileren tot de
momenten voor en na schooltijd en tijdens de
pauzemomenten, om te voorkomen dat kinderen op
de tocht zitten. Wel wordt er zoveel mogelijk gewerkt
met de klassendeur open. De genoemde momenten
zijn voldoende om de lokalen te ventileren.

Vrijdagmorgen 18 december vieren we samen Kerst op
school. Gezien de huidige maatregelen omtrent
corona proberen we binnen de mogelijkheden een zo
mooi en gezellig mogelijke Kerstviering te organiseren.
De kinderen blijven deze ochtend, op de pauze na, in
het eigen klaslokaal bij de eigen leerkracht. De
kinderen mogen deze dag in een gezellige (Kerst)trui
of onesie naar school komen. De kinderen starten op
school met een zelf meegebracht ontbijt, wat
gezamenlijk wordt genuttigd. Wij vragen u daarom om
uw zoon/dochter een ontbijt met drinken mee te
geven. Na dit ontbijt gaan de kinderen
(knutsel)activiteiten doen. Tijdens de pauze van 10.00
en 10.15 uur krijgen de kinderen een traktatie en
drankje, wat wordt verzorgd door Pieckplein en de OV.
Hiervoor hoeven de kinderen dus niets mee te
brengen. Na de pauze gaan de kinderen in de klas
verder met de gestarte activiteiten en kijken evt. een
Kerstfilm. Om 11.45 begint voor iedereen de
kerstvakantie! We hopen op een gezellige Kerstviering!
Met vriendelijke groet, werkgroep Kerst.

Om vast te noteren:
7 januari: studiemiddag; alle kinderen ’s middags vrij
26 januari: inloopavond voor nieuwe ouders met
nieuwe leerlingen De Berk

Kerstwens
Het was afgelopen jaar niet makkelijk. Afscheid nemen
van onze oude school in coronatijd, een paar weken
thuis onderwijs, geen langverwachte vakantie, afscheid
van onze dierbare collega en veel ziekteverzuim. Laten
we hopen dat 2021 ons alleen maar mooie momenten
brengt.
Wij wensen u als team vast een fijne decembermaand
toe en een gezond 2021!
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