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Organisatorisch nieuws 
Welkom 

In maart starten Anne en Xavi  in groep 1 op IKC de Berkel. 
We wensen hen een leerzame, maar bovenal fijne tijd toe bij 
ons op school. 

 

Schoolplein 
We willen de vaders die geholpen hebben met de aanpak van 
het schoolplein hartelijk bedanken! Er is heel wat werk 
verzet. De tafeltennistafel is verplaatst, de plek waar het 
oude speeltoestel stond is glad gemaakt en betegeld, de 
ondergrond voor de nieuwe schommel is gerealiseerd en de 
schommel is geplaatst. Zonder jullie hulp was dit niet gelukt! 
De kinderen maken al enthousiast gebruik van de schommel. 
Nogmaals dank! 

 

 



Luizencontrole  
Vanwege de corona maatregelen kunnen er geen 
hoofdluiscontroles plaatsvinden op school. 
We willen u vragen om uw kind(eren) zelf goed te blijven 
controleren.  
Mocht u luizen en of neten constateren dan vragen wij u om 
dit door te geven aan de betreffende leerkracht(en). 

Sponsoring Trajectum Berkelland 

We ontvingen begin maart een telefoontje van Trajectum, 
waarin werd aangegeven dat ze veel kledingzakken hebben 
voor onze kledingcontainer en daarmee dus onze fruitpot 
willen sponsoren. Ook zij vinden vitaliteit erg belangrijk en 
zodoende benaderden ze ons. We willen Trajectum hartelijk 
danken voor deze mooie actie en opbrengst! 
 

Pasen, donderdag 1 april 
De indeling van deze dag ziet er als volgt uit. ‘s Morgens 
hebben de kinderen gewoon les, om 12.00 uur wordt er door 
de OR een lunch verzorgd voor de kinderen en ’s middags zal 
in het teken staan van paasactiviteiten. De kinderen moeten 
zelf een bord, beker en bestek meenemen voor de lunch. Om 
14.30 uur zijn alle kinderen vrij.  
 
 

Schoolvoetbaltoernooi 
Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi van FC Eibergen vindt 
jaarlijks plaats op de tweede woensdag in april. Helaas kon 
het vorig jaar niet doorgaan vanwege de 
coronamaatregelen. Dit jaar zou het kunnen, want de jeugd 
mag samen sporten. Toch heeft de organisatie besloten het 
toernooi dit jaar uit te stellen tot woensdag 16 juni.  Zodra 
wij meer informatie ontvangen hoort u dit uiteraard van ons. 

Juffendag, woensdag 14 april 
Wij hebben juffendag verplaatst van woensdag 14 april naar 
woensdag 16 juni.  
 

Koningsspelen, vrijdag 23 april 
Op vrijdag 23 april vieren we de koningsspelen op school. 
Groep 7/8 bedenkt spellen/activiteiten voor deze dag. Groep 
1 t/m 6 zullen de spellen/activiteiten uitvoeren met hun eigen 
groep.  
 

Logo dorpscoöperatie Rekken 
Dorpscoöperatie Rekken heeft ons benaderd om het logo te 
ontwerpen voor de dorpscoöperatie. Super mooi initiatief! 
Na een aantal gesprekken heeft dit geleid tot een mooie 
samenwerking. Groep 7/8  is met deze opdracht aan de slag 
gegaan onder leiding van Kim Ainsley. En er is een mooi 
ontwerp uit voort gekomen. Afgelopen dinsdag was de 
prijsuitreiking!  
 

Schoolfuit 
We hebben inmiddels aan 2 acties meegedaan voor onze 
fruitpot. Op de actiepagina van onze school kunt u de acties 
en opbrengsten van onze school volgen: 
https://ikcdeberkel.fruitvriendjes.nl/  
 

Schoolreisjes / kamp 
Het kamp van groep 7/8 staat gepland in april. Tot in ieder 
geval 20 april is een kamp niet mogelijk vanwege de 
geldende maatregelen. Dit betekent dat het kamp van groep 
7/8 niet door kan gaan op de geplande data. We zoeken naar 
mogelijkheden (wellicht bij iemand in de tuin), maar de 
maatregelen moeten dit uiteraard wel toelaten.  
We hebben onder voorbehoud de schoolreisjes / 
vervangende kampactiviteit gereserveerd voor elke groep 
(cohort). Mochten de maatregelen het toelaten dan kunnen 
we gaan. Mocht dit niet zo zijn dan kunnen we ze cancelen 
en bekijken wat een alternatief zou kunnen zijn. 
 
-Groep 1/2: vrijdag 28 mei: Hof van Eckberge Eibergen 
-Groep 3/4: donderdag 27 mei: Erve Brooks Gelselaar 
-Groep 5/6: dinsdag 26 mei: Voshaar Eibergen 
-Groep 7/8: donderdag 15 mei: Blokhut Lichtenvoorde; 
workshops+barbecue. 
 
 
 

Berkelbuurtjes  
Hallo allemaal, 
Hier weer een berichtje van de Berkelbuurtjes 
Op dit moment zijn we bezig met het thema Lente en daar 
doorheen verweven we ook het thema Pasen. We praten 
over het mooiere weer, de jonge dieren die worden geboren 
en de bloemen die weer beginnen te groeien. Hoe heten de 
jonge dieren en de bloemen? Dat is nog best moeilijk. een kip 
heeft bijv. een kuiken, maar een eend heeft een pulletje. 
En een tulp lijkt op het plaatje best op een roos. Blauwe 
druifjes, kun je die eten, net als het fruit? 
We knutselen bloemen en dieren, lezen voor en zingen 
liedjes. We organiseren kleine groepsactiviteiten, zoals 
eieren zoeken op het plein en wie weet… brengt de Paashaas 
nog wel iets lekkers. 
De peutergroep Paarse Zeehond gaat vanaf 1 mei mei open 
tot half 1 i.p.v. 12 uur. Hierdoor hebben de kinderen meer 
speel- en leertijd en gaan we samen met de kinderen ook 
brood eten. Dit is een gezellige/sociale activiteit, waarbij we 
de kinderen zelf hun brood laten smeren. De kinderen 
kunnen kiezen uit meerdere soorten hartig en zoet beleg, we 
leren tafelmanieren en we praten bijv. ook over wat er op je 
brood zit. We horen nog wel eens van ouders dat hun kind 
thuis minder eet als bij ons. Uit ervaring weten we dat “zien 
eten, doet eten”. 
Denkt u dat peuteropvang ook iets voor uw kind is? Neem 
dan contact op met janine.vogel@oqido.nl voor meer 
informatie. Aanmelden kan al vanaf 1 dagdeel. Op dit 
moment zijn er weer plekjes vrij. 

https://ikcdeberkel.fruitvriendjes.nl/


Bij de persconferentie is er nog geen ruimte voor 
versoepelingen gemeld. Dit betekent dat de bso nog steeds 
alleen geopend is voor noodopvang. Dat is erg jammer, we 
missen de andere kinderen en voor de ene ouder is het 
makkelijker om opvang te regelen of thuis te werken dan 
voor de andere ouder. We hebben voor alle bso kinderen iets 
leuks georganiseerd zodat wij de kinderen en hun ouders 
toch een keer kunnen zien. De ouders hebben hier mail over 
gehad met uitleg en we hebben voor alle kinderen een leuke 
attentie. 
We wensen iedereen hele fijne Paasdagen! 
Groeten Jeanette, Kim, Martine, Mieke en Milou 
 

 

Onderwijskundig nieuws 
Ondersteuning groep 1/2 
Afgelopen maandag is er een Parro bericht uitgegaan dat 
kinderen van groep 2 in groep 3 aan het werk zijn. Dit is tot 
stand gekomen, omdat het leerlingenaantal in groep 1/2 op 
zeer korte termijn uitloopt tot 28. Hierop hebben we 
mogelijkheden onderzocht. Waar kan groep 1/2 ondersteund 
worden? De onderwijsassistent wordt op meerdere 
momenten ingezet bij groep 1/2 en tijdens het gymmoment 
van groep ¾ op donderdag wordt juf Manon ingezet. Groep 
2 gaat dan in het lokaal van groep 3 of in de hal spelen / 
werken. Dit zijn activiteiten die ze normaal gesproken ook in 
groep 2 zouden doen met juf Kim, maar vanwege de 
groepsgrootte wordt dit nu waargenomen door juf Manon. 
Op deze manier krijgt groep 1 een op een aandacht en groep 
2 ook. Na de meivakantie zitten er ook activiteiten tussen ter 
voorbereiding op groep 3. 

Studiedag vrijdag 2 april 
Op vrijdag 2 april is het goede vrijdag. De kinderen zijn deze 
dag vrij. Voor de leerkrachten is dit een studiedag op 
teamniveau. We gaan werken aan de 
schoolontwikkelthema’s. Op de agenda staat onder andere: 
inzet nieuwe rekenmethode, werkverdelingsplan schooljaar 
2021-2022, nieuw te ontwikkelen BAS ontwikkelingsvelden 
en de rapporten. 
 

Afname centrale eindtoets groep 8 
Op dinsdagochtend 20 april, woensdagochtend 21 april 
zullen de kinderen van groep 8 de centrale eindtoets gaan 
maken. Juf Ellen zal deze ochtenden bij de kinderen van 
groep 8 in de klas zitten. Juf Milou zal met de kinderen van 
groep 7 aan het werk gaan. Zij zullen op een andere plek 
binnen de school gaan werken.  
 De kinderen zijn goed voorbereid dus wij proberen deze 
dagen zo normaal mogelijk te laten verlopen. Dit betekent 
dat er geen kauwgom, flesjes drinken of knuffels mee naar 
school genomen hoeven worden. 

 

Gymtesten  
In het najaar heeft de SFB bij alle leerlingen van groep 2 t/m 
8 een motorische screening afgenomen. Bij deze zogeheten 
BLOC-test worden vier  motorische vaardigheden getest: 
zijwaarts verplaatsen, zijwaarts springen, oog-hand-
coördinatie en balanceren. 
De test levert waardevolle informatie op voor zowel de 
betere, de gemiddelde als de mindere bewegers. De 
resultaten van deze test helpen ons om: 
1) een objectief beeld te krijgen van de beweegvaardigheid 
van kinderen. 
2) goed in te spelen op de individuele ontwikkelbehoefte van 
elk kind. 
3) per groep te bepalen waar de aandachtspunten voor de 
gymlessen liggen. 
De resultaten en aandachtspunten worden binnenkort met 
de groepsleerkrachten besproken. 

Ouderbetrokkenheidsonderzoek 

De school waardeert de inbreng van ouders zeer en we 
zouden het dan ook op prijs stellen als u wilt deelnemen aan 
dit onderzoek. Hoe meer ouders de vragenlijst zullen 
invullen, des te betrouwbaarder en representatief zullen de 
onderzoeksresultaten zijn! En door de vragenlijst in te vullen, 
helpt u de school na te gaan wat haar sterke punten en de 
ontwikkelpunten zijn. 
Dit onderzoek zal op vrijdag 26 maart digitaal worden 
uitgezet. U zult op die dag per e-mail een uitnodiging 
ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. Let op: 
mogelijk komt de uitnodiging in de spambox. Het onderzoek 
is geheel anoniem en uw e-mailadres zal alleen worden 
gebruikt om u een uitnodiging en eventueel een herinnering 
te sturen. Na afloop van het onderzoek zal de school u 
informeren over de resultaten van het onderzoek. 

 



In de praktijk betekent dit dat de SFB-vakleerkrachten 
activiteiten op maat toevoegen aan het bestaande 
vakwerkplan. Daarnaast geven wij GymXtra lessen na 
schooltijd, voor kinderen die motorisch extra aandacht 
kunnen gebruiken. Hier wordt de motorische ontwikkeling 
gestimuleerd, maar ook bouwen we aan het zelfvertrouwen 
van de kinderen. Mocht uw kind hier voor in aanmerking 
komen, dan ontvangt u een brief zodra de GymXtra 
georganiseerd wordt in de betreffende kern van Berkelland. 

Veiligheidsonderzoek 
De leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 zullen in de 
periode 29 maart tot en met 16 april een vragenlijst invullen 
over veiligheid. Het betreft de jaarlijks terugkerende 
vragenlijst over veiligheid/pesten. Ook de ingevulde 
vragenlijsten van de leerlingen zijn geheel anoniem. In 
verband met de AVG zal er met het onderzoeksbureau een 
verwerkersovereenkomst worden afgesloten. Indien u 
bezwaar heeft dat uw kind deelneemt aan het 
veiligheidsonderzoek, kunt u dit de school kenbaar maken. 
Uw kind zal de vragenlijst dan niet invullen. 

Nieuwe chromebooks 
Oponoa heeft extra devices aangeschaft, zodat elke school 
tot in ieder geval de helft van het leerlingenaantal beschikt 
over devices. Wij hebben er 13 chromebooks bijgekregen. In 
totaal beschikken we nu over 40 devices. 

 

 

 

 

 
 


