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Kom je op tijd?
Op onze school starten de lessen
om 8.30 uur. Dat betekent dat je
er al moet zijn om 8.25 uur. Het sluipt er in de
winter steeds meer in dat kinderen zelfs nog na
8.30 uur binnen komen. Voor de leerkracht is
dit erg vervelend. Tevens is het zo dat we het
moeten registreren. Bij een x aantal keer te laat
zijn we verplicht de leerplichtambtenaar in te
schakelen, dus zorg dat het niet zover hoeft te
komen!

Open dag
Op 27 februari houden wij onze open dag voor
alle ouders. Ook opa’s en oma’s zijn welkom
om in de klassen te komen kijken.
Op 26 februari om 19.00 u. houden we een
info-avond voor nieuwe ouders.
Ouders van een eventuele toekomstige leerling
kunnen dan rustig de school bekijken en
eventueel hun zoon of dochter direct
aanmelden.

Basisschool De Berk
De naam voor de nieuwe school die uit de fusie
van bs KlimOp en bs Theresia ontstaat is
inmiddels bekend.
Met een ruime meerderheid van stemmen is
gekozen voor: "DE BERK"!
De Berk staat voor Betrokken, Eigentijds,
Respectvol, Kindgericht onderwijs.
Vanaf nu zult u deze naam tegenkomen
wanneer het over de nieuwe school gaat.
De nieuwbouw van DE BERK zal naar
verwachting medio 2021 geopend worden.
Diverse mensen is gevraagd om een logo te
ontwerpen voor onze nieuwe school.
Na selectie door een commissie van kinderen,
leerkrachten en ouders van de beide
scholen heeft iedereen op 2 logo's mogen
stemmen. Op beide scholen heeft een grote
meerderheid gekozen voor het logo van Bertel
Janssen. Het logo is afgelopen woensdag op
feestelijke wijze onthuld.

Geheugensteuntje
15 feb. studiedag, alle kinderen vrij
20 feb. Studiedag, alle kinderen vrij
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Carnaval

Zwemtoernooi

Het is bijna zo ver;
Carnaval!
De voorbereidingen
voor dit feest zijn al in
volle gang. We doen
dit samen met SOT;
Stichting Optocht Turfstekerslaand.
We hopen dat iedereen veel plezier heeft die
dag en natuurlijk nu al met de eventuele
voorbereidingen voor een carnavalswagen voor
de grote optocht.
Het thema is ”Waor blèft de tèèd”.
Wij zijn benieuwd naar jullie creaties!

Op 8 maart 2019 (in de krokusvakantie) vindt in
het Olympia zwembad in Waalwijk het
schoolzwemtoernooi plaats. Hierover heeft uw
kind de afgelopen week een brief mee
gekregen om zich eventueel aan te melden.
Wie gaat onze school vertegenwoordigen?

Verkeersexamen groep 7
Zoals eerder in de nieuwsbrief was te lezen,
vindt het Theoretisch Verkeersexamen
van groep 7 plaats op donderdagochtend 4
april 2019. Het VVN theoretisch
Verkeersexamen toetst of de kinderen uit
groep 7 verkeerskennis beheersen, voldoende
inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich
bewust zijn van het belang van veilig
verkeersgedrag.
Voorafgaand aan het Praktisch
Verkeersexamen worden de fietsen van de
kinderen van groep 7 op donderdagochtend 18
april a.s. om 8.45 uur gecontroleerd. De
kinderen moeten deze ochtend dus op de fiets
naar school komen.
Het Praktisch Verkeersexamen vindt plaats op
woensdag 8 mei 2019. Ook deze dag moeten
de kinderen van groep 7 op de fiets naar school
komen. Er wordt getoetst of kinderen de
opgedane kennis kunnen toepassen en veilig
gedrag vertonen in het echte verkeer.
Op examen.vvn.nl/oefenen kunnen de
kinderen oefenexamens maken.

Om vast te noteren:
4 t/m 8 maart: Krokusvakantie
18 t/m 22 maart: Week van de lentekriebels
21 maart: Eftelingdag
4 april: Studiemiddag

Berkenweetje door juf Marloes
De Berkenboom kent 60
verschillende soorten Berk, zoals
bijvoorbeeld de zilverberk. Van
deze 60 soorten, staan er 11 op
de lijst die hen tegen uitsterven
beschermd.
De gemiddelde berkenboom
wordt 40 tot 50 jaar oud, maar
als hij op een ideale plek staat
met goede grond kan de boom
ook wel 200 jaar worden!
Gemiddeld wordt een berk 12
meter hoog. De gele berk kan zelfs wel 24 meter hoog
worden, deze groeit voornamelijk in Amerika en Canada
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