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Start schooljaar 2019-2020
Op maandag 26 augustus zetten wij onze deuren weer open en is iedereen vanaf 8.15 uur
weer van harte welkom. We hopen dat iedereen, net als wij, heeft genoten van de vakantie
en klaar is voor het nieuwe schooljaar.
Zoals u weet kunt u wat nieuwe mensen op school tegen komen. Zo zal meester Erik Jan
(leerkracht groep 5/6) er op maandag en dinsdag zijn en juf Nicole Jolie (onderwijsassistent)
op dinsdag en donderdag. Juf Ellen (leerkracht groep 7/8) is er de hele week. Zelf zal ik,
Wendy Meijer, de taken als locatie coördinator tijdelijk oppakken op de dinsdag en
woensdag. Daarnaast ben ik op afspraak beschikbaar.
Welkom
In augustus/september starten drie nieuwe leerling bij ons op school. Dat zijn Nils Bisschop in
groep 3/4, Rufus Clark in groep 5 en Tijs Hoenink in groep 1. We heten hen van harte welkom
en wensen hen een leerzame, maar bovenal plezierige tijd toe op IKC de Berkel.
Einde van het schooljaar hebben er ook enkele leerlingen onze school verlaten. We wensen
Lucas Gijgink, Ties Hasselo, Esmée, Jasmijn en Julia Lubbers veel plezier op hun nieuwe school.
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Baby nieuws
Op 30 juli is de zoon van juf Marije Verbeek en haar vriend Wilco geboren. Hij heet Luuk en
is kerngezond. Wij feliciteren hen van harte en wensen het gezinnetje veel geluk toe.
Praktische zaken
De kinderen van groep 3/4 komen binnen bij de ingang van groep 1/2. Groep 5/6 en 7/8
hebben een eigen ingang.
Net als bij de kinderen van groep 1/2, mogen de kinderen van groep 3, de eerste 2 weken
van dit schooljaar, om 8.20 uur in de klas worden gebracht. Na deze 2 weken blijven de
kinderen van groep 3 net als de groepen 4 t/m 8 vanaf 8.15 uur op het schoolplein. Om 8.25
uur wordt er gebeld, zodat we om 8.30 uur kunnen starten in de groepen.
Ook dit jaar zal er weer gewerkt gaan worden met Klasbord u zult de aanmeldcode
binnenkort ontvangen.
We gaan dit jaar werken met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. In deze Blink
methode zullen de vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie geïntegreerd
aangeboden worden.
Gymlessen
Op maandag 26 augustus beginnen de gymlessen voor groep 1 t/m 8 in het ‘t Asterloo. Op
de donderdagen gymmen alleen de groepen 3 t/m 8 in ‘t Asterloo. De lessen worden op
maandag gegeven door Waldo Rhebergen en op donderdag door Anne Waanders. Zij zijn
werkzaam binnen de sportfederatie Berkelland. Denkt u op deze dagen aan de gymkleding?
De groepen 5 t/m 8 moeten een fiets meenemen.
Privacy
Met de invoering van de Europese wet op de privacy zijn wij genoodzaakt om u ieder jaar te
vragen hoe u wilt dat we met de privacy van uw kind omgaan. Als dit bij de school reeds
bekend is dan hoeft u het alleen door te geven als uw mening hierover gewijzigd is. Is uw
kind nieuw op school dan ontvangt u nog een formulier waarop u uw wensen aan kunt
geven. Op de zakelijke ouderavond van 19 september kunt u zien welke gegevens er
momenteel bij ons bekend zijn.
Wilt u eventuele wijzigingen doorgeven aan de leerkracht van uw kind voor 20 september
2019.
GVO/HVO, groep 5 t/m 8
Op dinsdag 3 september zal juf Marjan Sloot starten met de lessen GVO (godsdienstig
vormingsonderwijs) en juf Gera Kho met de lessen HVO (humanistisch vormingsonderwijs).
Nieuw gereedschap
Dankzij een bijdrage van onze Ouderraad hebben we nieuw gereedschap aan kunnen
schaffen. Nu kan er dus op de vrijdagmiddag ook door de kinderen geklust worden. Ouders
heel hartelijk bedankt!
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Hoofdluiscontrole.
Na elke vakantie vindt er op woensdag hoofdluiscontrole plaats.
Wilt u op deze dagen geen paardenstaarten, gel enz. in de haren van uw kinderen doen. De
data staan ook in het informatieboekje. Bij voorbaat dank.
Zakelijke ouderavond en informatieavond.
Dit jaar is er weer een gecombineerde zakelijke ouderavond met aansluitend een
informatieavond.
De avond staat gepland op donderdagavond 19 september om 19.00 uur in de school. U
bent allen van harte welkom!
Sportuurtje
Op maandag 30 september zal sportfederatie Berkelland een sportuurtje verzorgen in ’t
Asterloo. Wat ze precies gaan doen is nog een verrassing.
Het is vrije inloop en kost 1,50 euro.
Inloopspreekuur GGD
De schoolverpleegkundige Maud Wassenaar zal waarschijnlijk in september een
inloopspreekuur houden. De exacte data zijn op dit moment echter nog niet bekend. Zodra
we ze weten brengen we u op de hoogte.
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