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Meivakantie  

t/m 6 mei 

 Koningsdag      

Organisatorisch nieuws 
Welkom 

Na de meivakantie starten er 2 nieuwe kinderen bij 

ons op school. Teun in groep 4 en Gijs in groep 6. 

We heten hen van harte welkom en wensen hen 

veel plezier bij ons op school!  

 

Vluchtelingen 

Volgende week dinsdag starten er 2 

kinderen uit Oekraïne bij ons op 

school. Het gaat om 2 jongens. In 

ieder geval 1 in groep 7/8 en de andere jongen in 

groep 4 of 5. Dit hebben we op het moment van 

schrijven nog niet helemaal helder. 

Voetbaltoernooi groep 5 t/m 8 

Op woensdag 13 april vindt het 

schoolvoetbaltoernooi plaats op de Bijenkamp in 

Eibergen voor de groepen 5 t/m 8 

van alle Eibergse scholen.  

Van groep 5/6 en groep 7/8 doet 

een team mee. Veel succes! 

 

 

 



Paasactiviteiten 

Op donderdag 14 april vieren we 
Pasen op school. ’s Morgens is er 
gewoon les. Aansluitend zal er een 
paasbrunch door de OR verzorgd 
worden en ’s middags worden er 
paasactiviteiten voor alle groepen 
georganiseerd. 

 

Koningsspelen 2022 ‘Voel je fit’ 

Op vrijdag 22 april vindt alweer de 
10de editie van de Koningsspelen 
plaats. Wij doen hier uiteraard 
ook aan mee. We starten met het 
koningsontbijt. Aansluitend zijn er 
voor alle kinderen, ook de peuters 

van de kinderopvang, sport- en spelactiviteiten 
georganiseerd.  
 
We hebben deze ochtend wel hulp nodig van 
ouders/verzorgers om sport- en spelactiviteiten te 
begeleiden. Binnenkort kunt u zich hiervoor via 
Parro intekenen. 
 
Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij en kan de 
meivakantie beginnen! 

 

EU schoolfruit 
De 20 weken gratis schoolfruit zitten er bijna op. In 
de week van 15 november zijn we gestart en op 22 
april zal dit eindigen. We schrijven ons uiteraard 
weer in voor volgend schooljaar. We willen het 

eten van groente/fruit wel graag 
blijven stimuleren dus we 
vragen u om na de meivakantie 
zelf groente/fruit mee te geven 
aan uw kind(eren). 

 

Nieuwe OR leden 

We zijn erg blij te kunnen melden dat zich 2 
nieuwe ouders hebben aangemeld bij de 
ouderraad. Rita Wisselink en Kim Winkelhorst. 
Welkom in de OR en veel plezier gewenst! 

Berkelbuurtjes 
Esmee (Paarse Zeehond) is 4 jaar geworden en 
gaat spelen en leren op school. Veel plezier Es-
mee! 
 
Vanaf april komen Romé, Bram en Siem spelen bij 
de Oranje Vis, veel speelplezier!! 
 
Gelukkig kunnen en mogen we weer activiteiten 
ondernemen. De eerste activiteit is een bezoek 
aan de kinderboerderij op dinsdag 12 april in 
Haaksbergen. Alle peuters worden uitgenodigd. 
Informatie volgt. 
Goede vrijdag zijn we open. 
De tweede activiteit zijn de Koningsspelen op vrij-
dag 22 april. Dit doen we als IKC samen. Ook hier-
over volgt informatie. 
 

 

 

 

 



Onderwijskundig nieuws 

 

Goede vrijdag 

Alle kinderen zijn deze dag vrij. Het team heeft 
een studiedag. 

 

Centrale eindtoets groep 8 

Op woensdag 20 en donderdag 21 april wordt de 
digitale centrale eindtoets afgenomen bij de 
leerlingen van groep 8. Groep 7 zal op 
woensdagochtend in een andere ruimte les krijgen 
van juf Rhodé en op donderdagochtend van juf 
Nicole. 

We wensen de kinderen van groep 8 veel succes! 
 

Begrijpend lezen 

Tijdens de studiedag op 22 maart hebben we een 
presentatie gehad over het effectief wegzetten 
van de kindgesprekken en over de ouder- 
kindgesprekken.  Tevens hebben we een 
presentatie gehad in het kader van begrijpend 
lezen. We hebben het hierbij gehad over 
thematisch werken en executieve functies. Het 
was erg leerzaam en we gaan hier in de nabije 
toekomst mee aan de slag. 
 

Momento 

De leerkrachten van groep 3 t/m 8 zijn momenteel 
gestart met een pilot van ‘Momento’. Dit is een 
tool die op één plek toegang geeft tot les, dag, 
week en jaarplanning, de methodes, doelen, 
voortgang, resultaten en instructie- en 
lesmateriaal. We zitte 

Meubilair kleuters 

We zijn bij BCI in Neede geweest om nieuw 
meubilair uit te zoeken voor het kleuterlokaal. We 
hebben het (voor ons) perfecte plaatje uitgezocht 
en wachten nu de offerte af. Het zal eind van dit 
schooljaar of zelfs begin volgend schooljaar 
worden dat het nieuwe meubilair geleverd kan 
worden.   

 

 


