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Organisatorisch nieuws
Start schooljaar 2021-2022
Op maandag 23 augustus zetten wij onze deuren weer open en zijn de kinderen vanaf 8.15 uur weer van
harte welkom. We hopen dat iedereen heeft genoten van de vakantie en klaar is voor het nieuwe schooljaar. We ontvangen de kinderen bij het hek en op het schoolplein.
Welkom
In september start Phileine in groep 1 bij ons op school.
We heten hen van harte welkom en wensen hen een leerzame, maar bovenal plezierige tijd toe op IKC de
Berkel.
GVO/HVO, groep 5 t/m 8
Op dinsdag 31 augustus zal juf Marianne Sloot starten met de lessen GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) aan groep 7/8. Juf Gera Kho zal een maand later starten met de lessen HVO (humanistisch vormingsonderwijs) aan groep 5/6.
Luizencontrole
Er zal nog geen luizencontole plaatsvinden op school vanwege de Corona maatregelen. We willen u vezoeken om thuis uw kinderen goed te controleren. Mocht u neten en/of luizen aantreffen dan verzoeken
wij u om dit door te geven aan de leerkracht(en) van uw kind(eren).
Gymlessen
Op maandag 23 augustus beginnen de gymlessen voor groep 1 t/m 8. Op de donderdagen gymmen alleen de groepen 3 t/m 8. Er wordt weer in de zaal gesport. De lessen worden op maandag en donderdag
gegeven door Jord. Hij is werkzaam binnen de sportfederatie Berkelland. Denkt u op deze dagen aan de
gymkleding? De groepen 5 t/m 8 moeten in ieder geval een fiets meenemen op deze dagen.
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. Wilt u eventuele wijzigingen doorgeven aan de leerkracht van uw kind voor 17 september 2021?
Coronamaatregelen
- Er zijn in vergelijking met voor de zomervakantie geen wijzigingen in de maatregelen rondom Corona die gelden voor het basisonderwijs. Wel mogen we het buiten spelen aanpassen. Dit hoeft
niet meer in cohorten. We spelen vanaf maandag weer buiten zoals we in het verleden altijd deden. Van 10.00 tot 10.15 uur eten/drinken en van 10.15 uur tot 10.30 uur naar buiten. En van 12.00
uur tot 12.15 uur eten/drinken en 12.15 tot 12.30 uur naar buiten.
- MR en OR vergaderingen vinden vanaf heden weer fysiek plaats op school.
- De meest recente beslisboom vindt u in de bijlage van dit bericht.
Zwangerschapsverlof Marije – start vervangend locatie coördinator
Marije gaat vanaf dinsdag 21 september met zwangerschapsverlof.
Alice, de vervangend locatie coördinator zal vanaf dat moment de taken van Marije waarnemen.

Onderwijskundig nieuws
Gouden weken
In de eerste weken van het nieuwe schooljaar werken we altijd aan groepsvorming. Dit noemen we de
gouden weken. Er vinden dan activiteiten plaats binnen de groepen om elkaar beter te leren kennen.
Zoals u in het laatste nieuwsberichtje voor de zomervakantie heeft gelezen zal er voor de groepen 3 t/m 8
ook een groepsvormingsactiviteit-schoolreisje plaatsvinden. Het kamp van groep 7/8 staat al gepland.
Over de activiteit van groep 3 t/m 6 wordt u z.s.m. geïnformeerd.
Parro
De groepen zijn in Parro omgezet door de leerkrachten. U ontvangt vanaf heden automatisch de
informatie passend bij de groep(en) waar uw kind(eren) inzitten. Mocht dit niet het geval zijn, mailt u dan
even naar de betreffende leerkracht(en).
Zakelijke informatieavond
We mogen deze avond alleen organiseren mits we de afstand van 1,5 meter kunnen garanderen. We zijn
momenteel in overleg of, hoe en waar we deze avond het best zouden kunnen organiseren. Heeft u
hierover nog een idee? Dan mag u dit aan Marije laten weten via directie@obsdeberkel.nl
U wordt hier z.s.m. over geïnformeerd.
Informatie groepen
In de week van 13 september t/m 17 september wordt u in de mogelijkheid gesteld om na schooltijd een
kijkje te nemen in de groep(en) van uw kind(eren). Ook ontvangt u tijdens dit bezoek informatie van de
leerkracht m.b.t. de groep(en). Via Parro kunt u zich hier binnenkort voor intekenen.
Groep 1 t/m 4 vrij i.v.m. kindplangesprekken groep 5 t/m 8
Op donderdag 21 september vinden de kindplangesprekken met de kinderen uit groep 5 t/m 8 plaats. De
leerkrachten van groep 1 t/m 4 gaan dan voor de bovenbouw groepen om deze gesprekken mogelijk te
maken. Groep 1 t/m 4 is deze dag vrij.

