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Even voorstellen:

Inmiddels hebben we alle ingeleverde
briefjes uit de stembussen geteld.
Er is een duidelijke favoriet uitgekomen.
Dat is met 119 stemmen :
“De Berk”
Op de tweede plaats is de naam De Berne
geëindigd met 61 stemmen en op de derde
plaats De Kiem met 58 stemmen.
Nu kunnen we vast aan de naam gaan wennen.
Welkom op Basisschool De Berk…

Op school maken we gebruik van een
medezeggenschapsraad (MR). De MR leden
denken mee over het beleid op school. Vanaf dit
schooljaar werkt de MR van de KlimOp en de
Theresia al samen, als voorbereiding op de fusie.
De leden van de MR zijn:
KlimOp Ouders: Tonny Döbler en Marco Smulders.
KlimOp Team: Robin Henskens en Ilonca van der
Made.
Theresia Ouders: Petra Bierman en Manfred van
de Griend.
Theresia Team: Ilse Mutsaers, Leen Geldof en
Bianca van Kuijk.
De leden van de MR kunt u altijd aanspreken voor
vragen omtrent school.

Oproep
De oudervereniging is op zoek naar een nieuw lid,
tevens klassenouder voor groep 3-4. Mocht u
interesse hebben dan kunt u zich melden bij een
van de OV-leden of bij de directie.
Tevens is de klassenouder van groep 5
herkiesbaar. Mochten er andere kandidaten zijn
uit groep 5, dan kunnen die zich melden bij de
leerkracht.

Kalenderwijziging!

Verkeersexamen groep 7
Het VVN theoretisch Verkeersexamen 2019 vindt
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.
Maar de praktijk is minstens zo belangrijk. De
datum van het VVN praktisch Verkeersexamen is
nog niet bekend gemaakt. Dit verneemt u t.z.t.
Alle kinderen uit groep 7 van scholen in gemeente
Loon op Zand doen op dezelfde dag het praktisch
examen. Tijdens het VVN praktisch
Verkeersexamen toetsen we of kinderen de
opgedane kennis kunnen toepassen en veilig
gedrag vertonen in het echte verkeer.

Momenteel staat er in de kalender dat er op 4 april
2019 een studiedag is en dat de leerlingen vrij zijn.
Dat is echter alleen een middag! Dus in de ochtend
verwachten wij de kinderen gewoon op school.
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Komende week krijgen de kinderen van groep 7
daarom een stencil met daarin verkeersbegrippen,
- afspraken en -borden. Deze informatie kunnen
de kinderen voor de examens goed doornemen.
Vanaf januari kunnen de kinderen van groep 7 op
examen.vvn.nl/oefenen oefenexamens maken.

2018-2019

Wilt u daar hulp bij neem dan contact met ons op.
Samen kunnen we dan kijken welke hulp het
meest passend is. U kunt een afspraak met een
van ons maken door een mail te sturen naar:
kaatsheuvel.consultatiebureau@ggdhvb.nl. Ook
kunt u Caroline aanspreken als zij op school/
kinderopvang aanwezig is: de tijden en data kunt u
vinden in de nieuwsbrief of vragen aan de
leerkracht/leidsters
Geen enkele vraag is gek of onnodig. Laten we er
samen naar kijken!

Inloopspreekuur schoolverpleegkundige
Caroline van Oirschot, schoolverpleegkundige van
de GGD, is op dinsdagochtend 6 november om
8.30u op school aanwezig. U kunt bij haar terecht
met vragen over opvoeding, opgroeien en de
gezondheid van uw kind.

Caroline van Oirschot
Jeugdverpleegkundige

Mariëtte Quik
Jeugdarts

Wij kijken er naar uit u en uw kind te ontmoeten!

Vanuit de GGD:
Beste ouders en kinderen,
Na een lange zomer neemt het normale leven
weer zijn gang. De scholen zijn weer begonnen en
kinderen zijn weer aan de slag, om heel veel
nieuwe dingen te leren. Lesstof maar ook sociaal in
contact met andere kinderen.
Kinderen ontwikkelen zich en zijn in beweging.
Meestal verloopt dat soepel en gaat dat zoals je
dat als ouder graag ziet. Soms loop je tegen
obstakels aan die je in het gezin op kunt lossen of
met behulp van de leerkracht/ leidster. Soms kan
er meer nodig zijn en dan kunnen wij Mariette
Quik, de jeugdarts of Caroline van Oirschot, de
Jeugdverpleegkundige met u als ouders
meedenken.
Dit kan gaan over lichamelijke vragen zoals “Hoort
of ziet mijn kind wel goed?” “Ik zie opvallende
dingen in zijn motoriek, kijk eens met mij mee”
etc. Het kan ook gaan over opvoedvragen.
Bijvoorbeeld “mijn kind luistert slecht naar mij, is
brutaal” Kan niet goed slapen of eten is altijd een
strijd. U kunt het als ouder nog veel beter
aanvullen. Situaties die van u als ouders veel
energie kunnen vragen en de gezelligheid in het
gezin kunnen verstoren.

Berkenweetje door juf Marloes:
In de Germaanse mythologie stond
de berk symbool voor een nieuwe
start. Nieuwe leiders moesten eerst
door een berkenlaantje lopen
voordat zij hun nieuwe functie
mochten bekleden.
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