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Organisatorisch nieuws 

 
Nieuwjaar! 

Namens het team van de 

Berkel, wensen we u alle 

goeds voor 2023!  

 

  

Welkom  

Eind januari start Noalie bij ons 

in groep 1. We heten haar van 

harte welkom en wensen haar 

een fijne tijd bij ons op school!  

 

Hoofdluiscontrole  

Op woensdag 11 januari is er hoofdluiscontrole. 

Liever geen strikjes, gel, ingewikkelde kapsels deze 

dag.  

 

MR contactavond 

Op donderdag 19 januari wordt er een 

contactavond georganiseerd door de 

medezeggenschapsraad van 19.30 uur tot 21.00 

uur. 

Deze avond zal starten met een kort zakelijk deel, 

waarna er wordt overgeschakeld op een 

interactieve avond over sociale media.  

We hopen op uw komst! 
 

Schilderwerk  

De werkzaamheden rondom het behang- en 

schilderwerk lopen uit.  

De klaslokalen, jassenhallen en 

tussenruimtes zijn in ieder geval klaar 

en zijn erg mooi geworden! 

De kantoren, het lokaal naast groep 

1/2 en de hal worden vanaf 16 

januari gedaan.  

 

Afname CITO LVS toetsen  

In de week van 23 januari en 

30 januari worden de CITO 

LVS toetsen afgenomen in de 

groepen 3 t/m 8.  

 

Waar mogelijk liever geen 

doktersbezoekjes o.i.d. op de 

ochtenden plannen.  

Vloeren en ramen 

In de kerstvakantie op 2 en 3 januari worden de 

vloeren in de was gezet en worden de ramen 

binnen- en buiten gedaan. Er is dan dus beweging 

in- en om het gebouw. 

Revoc    

Beste mensen!  

Op zaterdagochtend 7 januari 2023, komen de  

leden van Revoc in Rekken weer langs de deuren 

voor de lege statiegeld flessenactie.  

Zou u zo vriendelijk willen zijn om de lege flessen 

voor ons te bewaren en ze buiten klaar te zetten 

op 7 januari? 

Alvast bedankt! 

 

Berkelbuurtjes  

Hallo ouders, 

 

Alweer het laatste bericht dit jaar van de Berkelbuurtjes. Zo langzamerhand kruipen we naar het einde 

van het jaar. We zitten midden in de festiviteiten rondom kerst en oud en nieuw. 

Vorige week hadden we het kerstfeest voor alle kinderen en hun ouders, de opkomst was groot en we 

hebben met zijn allen genoten. Voor herhaling vatbaar, 

Donderdag avond mogen de peuters deelnemen aan het kerstdiner op school. we zitten in een eigen 

ruimte en gaan met elkaar smullen van de meegebrachte hapjes. 

In januari beginnen er weer nieuwe kinderen. We verwelkomen Luuk, Gijs en Aaron op de Oranje Vis. We 

hopen dat ze zich snel vertrouwd voelen bij ons en een fijne tijd hebben. 

 

Er schuiven een aantal kinderen door naar de peutergroep. Ook zien we Tom en Liam weer terug. 

Noalie wordt 4 en gaat naar de basisschool. Haar zien we weer terug op de bso in de groep Blue 

Monkey. 

 



Eind januari zijn ook weer de nationale voorleesdagen. Doel hiervan is om het voorlezen aan jonge 

kinderen te stimuleren die zelf nog niet kunnen lezen. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel 

(woordenschat) en zorgt voor plezier. Vaak wordt dit geopend met het nationaal schoolontbijt. Om te 

kunnen leren is goed eten belangrijk. Want voor leren is energie nodig. We zijn al druk bezig met de 

voorbereidingen en maken een mooi thema rondom het boek: Maximiliaan Modderman. Maximiliaan 

Modderman is alleen thuis en organiseert een feest voor al zijn speelgoedbeesten. Met taart! Het wordt 

een wild feest. En een vies feest. Wat zullen papa en mama zeggen als ze thuiskomen/ 

De bso in Rekken is gesloten in de kerstvakantie. De opvang vindt plaats in Eibergen op bso de Menno. 

De peuters met een peuterarrangement, hebben ook kerstvakantie. Dit is van 27 december tot 9 januari. 

Daarna komen ze weer fijn spelen. 

 

Na de kerstvakantie is er een nieuw personeelsrooster. De vertrouwde gezichten zult u blijven zien, maar 

misschien op een andere groep of dag dan u gewend was. 

 

Tot slot wensen wij alle ouders en kinderen vanaf deze plaats hele fijne feestdagen met jullie dierbaren en 

een spetterend begin van 2023. 

 

Groeten Jeanette, Kim, Marieke, Marlou, Martine, Mieke en Milou 

 

 

Onderwijskundig nieuws 
 

Onderwijsassistent 

Vanwege fysieke problemen zal juf Nicole vanaf 9 januari vervangen worden door Floor Berendsen.  

We wensen juf Nicole beterschap en een goed verloop van haar zwangerschap toe. 

Juf Floor wensen we veel plezier bij ons op school! 

 

Mijn naam is Floor Berendsen en ik ben 23 jaar oud. 

Ik kom uit Halle en woon nog bij mijn ouders thuis. 

Vanaf januari zal ik Nicole vervangen en ben ik onderwijsassistent op jullie 

school.  

Van maandag tot vrijdag ben ik dagdelen  

aanwezig en help ik jullie graag.  

Voor nu wens ik iedereen een fijne kerstvakantie en tot volgend jaar! 

 

Groetjes, 

Juf Floor 

 

 

 


