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Organisatorisch nieuws 

Dorpsböke zoekt vrijwilligers! 

Lijkt het u leuk om op dinsdagmiddag van 12.30 uur tot 

14.30 uur de in- en uitleen van boeken te verzorgen in 

onze Dorpsböke op school? Ook als u tweewekelijks of 

maandelijks kan zijn we al erg geholpen. We horen het 

heel graag! Aanmelden kan bij juf Ellen via 

ellenv@obsdeberkel.nl 

 
Carnaval 
Op woensdag 16 februari mogen de kinderen verkleed 
op school komen. We vieren dan in onze eigen groep 
carnaval. De kinderen mogen alleen of met een groepje 
een act voorbereiden. Deze wordt in de klas opgevoerd 
en in iedere klas wordt een winnaar gekozen. 
Natuurlijk krijgen de kinderen ook nog iets lekkers van 
de ouderraad deze ochtend. 

 

Groep 1 t/m 4 vrij 

Op dinsdag 2 februari zijn de groepen 1 t/m 4 vrij i.v.m. 

kindgesprekken van groep 5 t/m 8. De onderbouw 

leerkrachten staan voor de bovenbouwgroepen, zodat 

de bovenbouwleerkrachten individuele kindgesprekken 

kunnen voeren. 

 

Berkelbuurtjes 

In februari start Dave bij ons! Welkom! 

In de voorjaarsvakantie zijn de peuters van de 

peuterspeelzaal vrij. 

 

 

 

 

 

Onderwijskundig nieuws 

Afname Cito LOVS toetsen / rapporten 

De afgelopen dagen hebben klassen, individuele 

leerlingen en leerkrachten in quarantaine gezeten. 

Hierdoor konden we niet of deels starten met het 

afnemen van de Cito LOVS toetsen in groep 3 t/m 8. 

Het kan daardoor voorkomen dat de uitdraai van de 

Cito LOVS toetsen niet bij alle kinderen in het rapport 

zit. De toetsen worden uiteraard afgenomen zodra 

kinderen/leerkrachten weer op school zijn. U ontvangt 

de scores dan op een later moment.  

 

 

 

Intekenen rapportgesprekken 

Morgen (vrijdag 28 januari) wordt Parro opengezet 

voor het intekenen van de rapportgesprekken voor 

groep 1 t/m 8. Deze zullen online of telefonisch 

gevoerd worden. Als we niets horen gaan we ervanuit 

dat u een online gesprek wilt. U ontvangt voorafgaand 

aan het gesprek een link van de leerkracht. 

Cursus EDI verdieping 

De leerkrachten volgen maandag 31 januari  

(na schooltijd) een verdiepingsbijeenkomst van de EDI 

cursus. 

EDI is een model, bestaande uit specifieke lesfasen en –

technieken. Het implementeren van het model kan 

leerkrachten structuur bieden en de kwaliteit van het 

onderwijs verhogen.  

 

Cursus locatie coördinator 

Marije heeft in februari 2 keer een 2 daagse cursus in 

Hengelo over toekomstgericht onderwijs. Zij zal dan 

niet aanwezig zijn op school. 

 


