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AGENDA

24 t/m 27-09
24 t/m 27-09
24 t/m 28-09
24-09
25-09
26-09
28-09
28-09
01-10
03-10
03-10
04-10

Startgesprekken groep 1 t/m 7
Voorlopig adviesgesprekken groep 8
Meelopen in de klas
Vergadering VOO (aanvang 19.30)
Schoolfotograaf
Start kinderpostzegelactie
Snelheidsmeting groep 8
Afscheid juf Liesbeth
Jaarvergadering OV
Start Kinderboekenweek “Vriendschap: Kom erbij”
Panelgesprek “Communicatie”
Fietscontrole groep 5 t/m 8

VERJAARDAGEN
September
22-09
28-09
Oktober
03-10
06-10
07-10

Jamal
Kyara

5
8

Hosham
Juf Marie
Amro

6
60
10

07-10
12-10
17-10
20-10
31-10

Meester Marko
Ismay
Juf Ellis
Niels
Arkan

46
8
62
7
5

EVEN VOORSTELLEN

Dit schooljaar ben ik de nieuwe leerkracht van groep 1/2, daarom
stel ik me graag aan jullie voor.
Mijn naam is Mirjam van Bladeren en ik ben 31 jaar oud. Ik ben
getrouwd met Marcel en samen hebben wij twee kinderen; Joost
van 4 en Niels van 2 jaar. Samen met onze honden en konijnen
wonen we in het dorpje Eesveen. Joost gaat sinds kort naar de
basisschool en vindt het geweldig. Niels mag even rustig wennen op
het kinderdagverblijf, voor hij naar peuterspeelzaal gaat. Mijn man
werkt in het ziekenhuis te Hoogeveen.
Nu mijn kinderen iets groter worden heb ik veel zin om weer voor de
klas te staan. Door het team van de Berkenhorst ben ik warm
ontvangen en dat belooft veel goeds.
Als kleuterjuf ga ik er samen met juf Germa en de kinderen een leuk jaar van maken! Ik kijk er naar
uit jullie te leren kennen, dus tot ziens in de klas of op het schoolplein.
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SCHOOLFOTOGRAAF

Op dinsdag 25 september komt de schoolfotograaf. Het programma zal er als
volgt uitzien: vanaf 8.30 uur kunnen de leerlingen met broertjes en zusjes, ook
die niet De Berkenhorst bezoeken, op de foto. Vervolgens worden vanaf 10.00
uur de individuele portretten gemaakt. ’s Middags zullen de groepsfoto’s
gemaakt worden.
Misschien handig om te weten: de schoolfotograaf maakt gebruik van een witte achtergrond.
SCHOOLBUURTPLEIN

Hoera! Het nieuwe schoolbuurtplein van OBS de Berkenhorst is uitgekozen als bestedingsdoel tijdens
de Rabobank Coöperatie Weken!
Het schoolplein van OBS de Berkenhorst wordt omgebouwd naar een schoolbuurtplein, een plek
waar leerlingen kunnen spelen, bewegen en ontspannen maar ook een fijne speelplek voor de
buurtkinderen!
Van woensdag 1 november tot en met woensdag 15 november kunnen leden van Rabobank MeppelStaphorst-Steenwijkerland hun stem uitbrengen op de initiatieven die hun buurt versterken. Zij
ontvangen per mail of post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Ieder lid ontvangt vijf
stemmen, waarvan ze maximaal twee stemmen op hetzelfde initiatief mogen uitbrengen. Stem dus
allemaal op ons mooie plein!
Op donderdag 29 november worden de bedragen bekend gemaakt!
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Ondertussen is er veel animo voor onze houten speeltoestellen en hopen we dat binnenkort het
plein leeg is, zodat de monteurs in de herfstvakantie het plein kunnen plaatsen.
VOORAANKONDIGING PANELGESPREK

Op woensdag 3 oktober, om 20.00 uur, organiseert school een avond
waar we met ouders in gesprek willen gaan over communicatie en
informatievoorziening tussen ouders en school. Hoe ervaren ouders
de communicatie vanuit school? Hoe is dat andersom? Wat gaat er
goed, wat kan beter? Het doel is vooral om met elkaar in gesprek te
gaan, in een fijne, opbouwende sfeer en samen te kijken hoe we ons
als school verder kunnen verbeteren en de samenwerking tussen
ouders en school verder kunnen versterken. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging en kunt u zich
opgeven!
JAARVERGADERING OV

Graag willen wij u hierbij uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging
Openbare Basisschool De Berkenhorst.
Het doel van de Algemene Ledenvergadering is onder meer om verantwoording af te leggen voor het
afgelopen schooljaar, het verkiezen van leden voor de oudervereniging en het vaststellen van de
ouderbijdrage.
Ten aanzien van de bijdrage voor schoolreis en schoolkamp, onderdeel van de ouderbijdrage
(agendapunt 6), zal er gestemd worden met betrekking tot een verhoging. Meer informatie treft u in
de bijlage.
Datum en tijd
Maandag 1 oktober 19.00-20.00u.
Locatie
Openbare Basisschool De Berkenhorst, Staphorster Kerkweg 40, Staphorst.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen directeur
3. Algemeen jaarverslag (ligt ter inzage tijdens vergadering)
4. Financieel jaarverslag (ligt ter inzage tijdens vergadering)
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
6. Verkiezingscommissie Oudervereniging
7. Vaststellen ouderbijdrage voor het komende jaar
8. Jaarverslag Medezeggenschapsraad (ligt ter inzage tijdens vergadering)
9. Verkiezingscommissie Medezeggenschapsraad
10. Rondvraag
11. Sluiting
Wij hopen u deze avond te mogen begroeten.
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STARTGESPREKKEN

Komende week zijn de startgesprekken. De meeste ouders is het gelukt zich aan te melden. Toch
hebben we gemerkt dat er ook een groep ouders is die pas in tweede of derde instantie een
uitnodiging hebben gekregen en sommige ouders kregen zelfs helemaal niets. Erg vervelend! De
oorzaak hiervan is van technische aard en ligt buiten school om.
We hebben gezinnen, die zich niet hebben aangemeld zelf ingepland.
Mocht deze tijd u niet schikken, geef dit dan even door aan de
leerkracht van uw kind, dan kijken we samen naar een geschikt
gespreksmoment.
Jan Wink kan u helpen wanneer u uw Ouderportaal gegevens bent
verloren of wanneer u nog geen account heeft. U kunt Jan op dinsdag
en vrijdag op school vinden of bereiken via j.wink@stichtingpromes.nl.
Vermeld bij uw mail even de naam van uw kind.
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