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Organisatorisch nieuws 

 
Schilderwerk binnen  

Op maandag 28 november starten de schilders met hun 

werkzaamheden binnenin school. De binnenmuren door 

de hele school (waar behang op zit) worden opnieuw 

behangen en geschilderd. De werkzaamheden duren 

ongeveer 3 weken.  

Sinterklaas 

Sinterklaas zal op maandag 5 

december een bezoekje brengen 

aan onze school. Hij zal tussen 8.30 

uur en 8.45 uur aankomen op 

school.  

U bent uiteraard van harte welkom 

om bij de rotonde voor school op 

Sinterklaas te wachten. 

Kinderen die het leuk vinden mogen deze dag als sint of 

piet op school komen. 

 

Schoen zetten 

Op woensdag 30 november mogen alle kinderen een 

schoen meenemen naar school om deze aan het eind 

van de middag te zetten.  

En dan in spanning afwachten of er de volgende dag 

iets in zit… 

Lijsten kerstdiner + kerstdiner 

Het kerstdiner is op donderdag 22 december van 17:00 

uur tot 18:30 uur.  

 

De kinderen moeten zelf zorgen voor een soepkom, 

bord, bestek en drinkbeker 

 

Vanaf 18:15 uur bent u welkom in de hal van school. Hier 

wordt iets lekkers geschonken en er zijn overgebleven 

hapjes te nuttigen. 

 

Het is de bedoeling dat iedere ouder iets lekkers maakt 

voor het kerstdiner. 

 

Heeft uw kind een allergie? Neem dan even contact op 

met de groepsleerkracht om afspraken te maken over 

het eten. 

 

Vanaf vrijdag 9 december hangen de lijsten voor het 

kerstdiner in de tussenhallen van de lokalen. U kunt zich 

vanaf dan intekenen voor het verzorgen van de hapjes.  

 

 

 

Basketbaltoernooi  

Op woensdag 14 december organiseert 

basketbalvereniging Picker Reds een toernooi voor de 

groepen 5 t/m 8 in de Pickerhal in Eibergen. Dit is van 

13:00 uur tot ongeveer 17:00 uur.  

 

Bij voldoende aanmelding kan juf Ellen een team 

aanmelden. Een team bestaat uit minimaal 6 en 

maximaal 8 kinderen. 

Opgeven kan tot 2 december bij juf Ellen. 

Schoolplein  

De kinderen hebben voor de herfstvakantie hun wensen 

aangegeven voor het nieuwe schoolplein. Na de 

herfstvakantie heeft de werkgroep voor het eerst bij 

elkaar gezeten. We gaan de ideeën nu concreter 

maken en in gesprek met een hovenier.  

We houden u op de hoogte! 

 

Hallo, hier weer een berichtje van de Berkelbuurtjes.  

 

Op dit moment zitten we alweer in de feestelijke periode 

van het jaar. We zijn al druk bezig met het thema Sinter-

klaas. Er wordt druk geknutseld, we oefenen Sinterklaas-

liedjes en spelen fijn in het Sinterklaashuis. 

Op de peutergroep hopen we Sinterklaas en zijn Pieten 

ook te mogen ontvangen. De uitnodiging hiervoor is al 

uitgegaan. De jongere kinderen worden vanzelfsprekend 

ook verblijd met een presentje en op de bso vieren we 

Sinterklaas met alle kinderen. De uitnodiging hiervoor is 

onderweg. 

Na Sinterklaas, gaan we de Kerstperiode in. Samen de 

kerstboom versieren wordt al traditie bij de peuters. De 

peuters zijn uitgenodigd de bij de basisschool aan te slui-

ten bij het kerstdiner. We krijgen een eigen ruimte en 

Inzamelen batterijen 

Speciaal voor basisscholen 

ontwikkelde Stibat het 

inzamelproject. Basisscholen die 

zich aanmelden, sparen voor een 

mooi geldbedrag. Wij hebben ons 

ook aangemeld! Voor elke kilo 

ingeleverde lege batterijen, 

ontvangen wij € 0,25. Aan het einde van het 

kalenderjaar wordt het totaal gespaarde geldbedrag 

uitbetaald. Zo kunnen wij een mooi geldbedrag bij 

elkaar sparen voor bijvoorbeeld springtouwen, spelletjes 

of andere schoolspullen. De inleverbak staat in de hal 

van school, bij binnenkomst meteen rechts. Zou u dit 

bericht ook willen delen met uw omgeving? Want hoe 

meer ingeleverde lege batterijen, hoe hoger het 

geldbedrag!  

Wat mag wel/niet? 



gaan smullen van zelf meegebrachte hapjes. Nadere in-

formatie hierover volgt nog. 

Op woensdag 14 december zijn alle kinderen die gebruik 

maken van de opvang (0 t/m 12 jaar) samen met hun 

ouders uitgenodigd om begin van de avond een gezellig 

bijeen te komen onder het genot van een hapje en een 

drankje. Denken jullie nog aan de opgave als dit nog 

niet is gebeurd? 

Op de bso nemen we afscheid van Marijn. Hij zit al heel 

wat jaartjes bij ons op de opvang en zit alweer in groep 

8. 

We wensen iedereen een fijne Sinterklaas toe. 

Groeten van de Berkelbuurtjes. 

Past de batterij of accu niet door de opening van het 

Stibat-inzamelmiddel? Dan moet je naar de milieustraat 

van de gemeente. Dit zijn bijna altijd batterijen en accu’s 

voor industrieel of professioneel gebruik. Goed om te 

weten: de opening van het Stibat-inzamelmiddel is 

ongeveer zo groot als een gebalde vuist. 

 

 

 

Onderwijskundig nieuws 

 
Entreetoets  

We hebben besloten om de Entreetoets voor groep 7 

vanaf dit schooljaar niet meer af te nemen, omdat de 

Entreetoets voor ons te weinig meerwaarde biedt. Dit 

heeft vooral te maken met het feit dat de resultaten niet 

geanalyseerd kunnen worden. Tevens wordt er bij de 

plaatsing voor het Voortgezet Onderwijs (VO) de score 

op de entree/CITO toets ook niet meer leidend, maar 

wordt er gekeken naar de ontwikkeling van de leerlingen 

op de LOVS toetsen (de ‘grafiekjes’), de werkhouding en 

de sociaal-emotionele ontwikkeling. In plaats van de 

Entreetoets worden wel de ‘gewone’ LOVS toetsen van 

eind 7 afgenomen. Ook wordt er eind groep 7 een 

voorlopig advies gegeven m.b.t. het VO. 

 

Bluscursus  

Ellen en Manon gaan samen naar Baak om de jaarlijkse 

bluscursus te volgen. 

 

MR contactavond 

Zoals u in de Parro agenda heeft kunnen zien, staat er op 

donderdag 19 januari van 19:30 tot 21:00 uur weer een 

MR contactavond op de 

planning.  

Deze avond zal starten met een 

kort zakelijk deel, waarna we 

willen overschakelen op een 

interactieve avond over sociale 

media.  

Meer informatie over deze avond volgt nog. 

 

 


