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Organisatorisch nieuws
Welkom
In december wordt Marit Diepenmaat 4 jaar en zal
zij gaan starten in groep 1. Wij wensen haar een
fijne tijd op IKC De Berkel!

Sinterklaas
In verband met de vervroegde persconferentie
morgenavond 26 november is het onduidelijk hoe
we de Sinterklaasviering kunnen en mogen
invullen.
Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben
zullen we u hiervan op de hoogte brengen.
Op school zullen we het
Sinterklaasfeest wel
vieren, maar of dit met
of zonder aanwezigheid
van de Sint en zijn pieten
zal zijn dat is nog
onduidelijk.
De kinderen van groep 1
t/m 4 ontvangen een cadeautje van Sinterklaas.
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben inmiddels
een brief met verlanglijstje en 6 euro namens de
ouderraad mee naar huis gekregen, zodat zij
weten wat er van hun verwacht wordt.
Het reguliere rooster is op 3 december van
toepassing. Groep 1 t/m 4 is om 12:00 uur vrij.
Groep 5 t/m 8 is om 14:30 uur vrij.

Surprises
De hulppieten maken mooie surprises voor de
groepen 5 t/m 8.
De surprises worden ingeleverd op donderdag 2
december tussen 8.15 uur en 16.00 uur.
Deze mogen, op de aangegeven plek, op de
bovenverdieping van school worden gezet.

Afspraak rondom kerstkaarten
Mocht uw kind kerstkaarten willen uitdelen dan
verzoeken wij u om 1 kaart aan de hele groep te
geven. Dit kan via de juf van de groep. Dit doen we
om eventuele teleurstellingen te voorkomen. U
hoeft zich uiteraard niet verplicht te voelen om
een kaart te geven.

Kerst
Als het gaat om de kerstviering en het kerstdiner
willen we niet te snel op zaken vooruit lopen.
Morgen komt er weer een persconferentie en deze
zullen we eerst moeten afwachten voordat we
keuzes kunnen gaan maken.
Wanneer hier meer duidelijkheid over is zullen we
dit zo snel mogelijk met u communiceren.

Berkelbuurtjes
Het laatste nieuws van de Berkelbuurtjes van het
jaar 2021……
Deze maand start Marijn Griesen bij de Oranje Vis
groep. Wij wensen hem veel speelplezier. Bij de
bso groep komen Noek Nijenhuis en Oliwia
Wolska spelen. Ook deze meiden wensen we veel
speelplezier.

Wel hebben we alvast de data opgenomen in de
U heeft haar misschien al een keer gezien, maar
kalender zodat u hier mogelijk alvast rekening mee we hebben een nieuwe collega, namelijk Eline
kunt houden.
Schilderink. Zij werkt op beide locaties. Vanaf
deze maand zult U haar vaker zien op onze locatie.
Kerstvakantie
De kerstvakantie begint voor alle kinderen op
vrijdag 24 december om 12.00 uur.
Op maandag 12 januari 2021 verwachten we de
kinderen weer op school.

Op vrijdag 3 december vieren we het Sinterklaasfeest. We hopen dat we Sinterklaas kunnen bezoeken in de hal van school. Dit hangt af van eventuele nieuwe Coronaregels.
Helaas hebben we weer te maken met Corona.
Denkt U eraan om een mondkapje te dragen bij
binnenkomst?
We hopen op 23 december aan te kunnen sluiten
bij school om met de peuters het kerstdiner te
kunnen vieren. Ook dit hangt af van eventuele
nieuwe Coronaregels.
De peutergroep heeft vakantie van maandag 27/12 tot en met vrijdag 7/1. De kinderopvang
is gewoon open.
Wij wensen U allen hele fijne feestdagen en een
gelukkig, maar vooral gezond 2022!
Mieke, Martine, Kim, Milou en Jeanette.

Bericht vanuit de leerlingenraad
Onlangs is de leerlingenraad bijeen gekomen en
hebben zij besloten in dit jaar deel te nemen aan
de fruit uitdaging vanuit: ‘Fruit, een lekkere buit’
De eerste actie van het schooljaar is sparen voor
speelballen! Dit doe je door de stickers die op een
kiwi zitten te bewaren en mee te nemen naar
Mocht je tips en tricks hebben over activiteiten
school.
(bijvoorbeeld de laatste schooldag) meld ze dan
Alle stickers worden dan op 1 grote poster geplakt.
via ons mailadres: or@obsdeberkel.nl
150 stickers = 10 ballen
Ook zoeken we de komende jaren weer nieuwe ac300 stickers = 20 ballen
tieve OR leden, mocht je meer informatie willen
over wat de OR allemaal doet en wat het allemaal Deelnemen aan deze actie
kan tot en met donderdag 16
inhoudt, meldt je bij 1 van ons of via ons gedecember.
noemde mailadres.
De vraag vanuit de
Verder hopen wij dat wij samen met jullie ouleerlingenraad, spaar met ons
ders/verzorgers alle activiteiten voor onze kinmee!
deren op een zo’n feestelijk
mogelijke manier doorStickers kunnen worden ingeleverd bij:
gang kunnen geven.
Bas groep 3 en Thijs groep 4
Met vriendelijke groet,
Ties groep 5 en Stan groep 6
OR IKC de Berkel
Marijn groep 7 en Bram groep 8
Mededeling OR
Er komen weer een aantal activiteiten aan, de
voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerst zijn in
volle gang, mocht er hulp nodig zijn dan wordt dit
vermeld in Parro of meld je zelf aan op genoemde
mailadres.

Onderwijskundig nieuws
Meubilair
De afgelopen weken zijn we teambreed geïnformeerd over nieuw schoolmeubilair. Wij willen op
school investeren in nieuw meubilair voor de kleuters, maar de jaren erna ook graag voor de midden- en bovenbouw. Vandaar de keuze om dit
teambreed op te pakken.

Teamscholing executieve functies

Hiervoor is op 28 oktober iemand vanuit BCI op
school geweest om uitleg te geven en we zijn op 9
november een aantal teamleden bij BCI op bezoek
gegaan om te kunnen voelen en zien hoe het eruit
ziet, hoe het zit, hoe het voelt etc. Het kiezen van
nieuw meubilair is een keuze voor minimaal 15 a
20 jaar. Wij vinden het daarom belangrijk om ons
zo goed mogelijk te laten informeren om een weloverwogen keuze te maken.

Een van de opdrachten tijdens de scholing was het
evalueren van je eigen executieve functies. Hierdoor kregen de leerkrachten een goed beeld van
o.a. zichzelf, maar ook dat de executieve functies
overal voor nodig zijn.

Op dit moment worden hiervoor de offertes opgemaakt, maar er is al direct aangegeven dat het leveren van o.a. hout erg lang duurt. We zullen u
hierover op de hoogte houden.

Woensdag 24 november is er een teamscholing
geweest met als thema executieve functies.
Executieve functies horen bij het denkvermogen.
Het zijn hogere denkprocessen die nodig zijn om
activiteiten te plannen en aan te sturen. Je kunt ze
zien als een 'dirigent'. Ze helpen bij alle soorten taken.

Hieronder een aantal executieve functies op een
rij. Tijdens de teamscholing hebben de leerkrachten handvatten gekregen om de executieve functies verder vorm te geven en leerlingen in hen ontwikkeling te begeleiden.
Een aantal executieve functies:
-

Aandacht richten, vasthouden, verdelen
Emoties reguleren (incl. omgaan met
stress)
Flexibel kunnen zijn als dingen veranderen
Een reëel zelfbeeld vormen
Taken en zaken starten
Dingen organiseren
Dingen kunnen plannen
Jezelf monitoren
Je werkgeheugen gebruiken

