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Organisatorisch nieuws 

Welkom 

In januari worden Sofie Boevink, Jalou Winkelhorst 
en Sara Rhebergen 4 jaar en zullen zij gaan starten 
in groep 1. Wij wensen hen allen een fijne tijd op 
IKC De Berkel! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Even voorstellen 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Mijn naam is Rhodé Nijhof. Ik ben 24 jaar oud en ik 
woon in Groenlo. Zoals u waarschijnlijk al heeft 
gehoord, gaat groep 1/2 zich opsplitsen in groep 1 
en groep 2. Vanaf de kerstvakantie zal ik de leer-
kracht zijn van groep 2. Ik ben elke week tot de zo-
mervakantie de gehele week aanwezig. Mocht u 
vragen hebben of wilt u iets kwijt aan mij, kunt u 
mij altijd bereiken op mijn mailadres: r.nijhof@de-
keikamp.nl 

Ik kijk uit naar een prettige voortzetting met de 
kinderen van groep 2. 

Met vriendelijke groeten,  

Rhodé Nijhof 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de leerlingenraad 

De afgelopen weken/ 
maanden zijn er enorm 
veel kiwi stickers 
gespaard! In totaal zijn 
er 300 stickers 
verzameld, deze zijn op 
de poster geplakt en 
namens de 
leerlingenraad 
opgestuurd.  

 

Vanuit de organisatie 
‘fruit een lekkere buit’ hebben we het bericht 
ontvangen dat de posters in goede orde zijn 
ontvangen en er medio februari 20 ballen worden 
bezorgd op school.  

Namens de leerlingenraad willen wij iedereen 
bedanken voor het meesparen! 
 

 

Berkelbuurtjes 

Nu echt het laatste nieuws van de Berkelbuurtjes 
in 2021. 
Zoals jullie in de mail gelezen hebben, gaan we 
vanaf 10 januari de groepen splitsen. Een groep 
voor kinderen van 0-2 jaar (Oranje Vis) en een 
groep voor kinderen van 2-4 jaar (Paarse Zee-
hond). Ook gaat de BSO verhuizen naar school. 
Deze groep wordt ook gesplitst in 2 groepen. Kin-
deren van Blue Monkey (kleuters) speelt in groep 2 
en Red Lion (vanaf groep 3) spelen boven. 
 
In januari komen Beaudille en Daan bij ons spelen 
op de Oranje Vis. Huub komt spelen bij de Blue 
Monkey. Sofie B gaat over van de Oranje vis naar 
de Blue Monkey. We wensen ze veel speelplezier. 
 
Helaas gaat ons kerstdiner met school niet door... 
We hebben wel een lekkere lunch gehad met de 
kinderen. 
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Maandag 24 januari is er weer een sportuurtje. 
Kinderen die niet bij de BSO spelen, mogen wel 
komen sporten voor €1,50 per keer. 
 
Wij wensen alle kinderen en ouders/verzorgers een 
mooi, gelukkig, maar vooral een gezond 2022. 

Bedankt  

Na de kerstvakantie pakt Marije Verbeek haar 
werkzaamheden weer op naar haar verlof. Dit 
betekent dat mijn werkzaamheden er bijna op 
zitten. Ik kijk terug op een periode waarin ik warm 
ben ontvangen door leerlingen, ouders en 
leerkrachten. Via deze weg bedankt voor deze 
fijne tijd! 

 

Met vriendelijke groet,  

Alice Grobbee 

Fijne feestdagen 

 

 

 


