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Organisatorisch nieuws
Social media – avond MR
Op donderdag 2 juni wordt er door de MR een
avond op school georganiseerd over social
media. Dit is van 19.15 uur
tot 21.00 uur.
U kunt zich hiervoor
aanmelden via de Parro
agenda. We hopen op uw
komst!

Studiedag team
Op woensdag 15 juni zijn alle kinderen vrij
i.v.m. een studiedag van het team. De
afsluiting van het huidige schooljaar en de
aanloop naar het nieuwe schooljaar zal op
het programma staan.
Rapporten - rapportgesprekken
Op vrijdag 17 juni krijgen alle kinderen het
rapport mee naar huis.
In de week van 20 juni vinden de
rapportgesprekken plaats.
U kunt zich hier vooraf via Parro
voor intekenen.
Ouders/verzorgers van kinderen uit groep 8
hebben geen gesprek meer.
Musical groep 7/8 + afscheid groep 8
Op donderdag 30 juni zal groep 7/8 ’s
middags de musical opvoeren voor alle
kinderen op school. Ook ouders van groep 7/8
en die ’s avonds niet kunnen zijn ’s middags
welkom. ’s Avonds is de musical voor
ouders/verzorgers van groep 7/8. Nadere
informatie volgt binnenkort via Parro.
Aansluitend zal het afscheid van groep 8
plaatsvinden. Dit is alleen voor: de kinderen
van groep 8, de ouders/verzorgers van de
kinderen uit groep 8 en teamleden.

ANWB Streetwise
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor
alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen naar onze school en
geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt op een aansprekende manier de
praktijk zo goed mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
· Voor groep 1 en 2: Toet toet Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen
van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje.
· Voor groep 3 en 4: Blik en klik Een volgende
stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken,
fietsen en het gebruik van een fietshelm, de
autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel
van de interactieve les.
· Voor groep 5 en 6: Hallo auto In en om een
stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de invloed van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
· Voor groep 7 en 8: Trapvaardig Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter voorbereiding op
het fietsen naar de middelbare school.
Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk
gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk
het filmpje op de site.
http://www.anwb.nl/streetwise

Avondvierdaagse
Dit jaar wordt de avondvierdaagse ‘eindelijk’ weer gehouden van maandag
13 juni t/m vrijdag 17 juni 2022. Onze school loopt dit jaar weer mee!
De groepen 3 t/m 5 lopen de 5 kilometer.
Groep 6 mag zelf kiezen of zij de 5 of de 10 kilometer lopen.
Groep 7/8 lopen de 10 kilometer.
Zie Parro voor meer informatie en het opgaveformulier. Opgeven kan via or@obsdeberkel.nl
Nieuws van de Berkelbuurtjes
We hebben al een paar mooie, zonnige dagen gehad, heerlijk!!🌞 Het is belangrijk dat je je
goed insmeert met zonnebrand. Daarom onze vraag om jullie kinderen thuis al in te smeren met
zonnebrand.
Op dit moment zijn we bezig met thema verkeer. Op het plein hebben we een weg gemaakt.
Er staan verkeersborden bij en er is een zebrapad getekend. 🚦🚘 Spelenderwijs leren we de
kinderen wat de verkeersregels zijn.
Donderdag 9 juni is er een ouderavond over Jongleren in het verkeer. Hierover is al een mail gestuurd.
In de week van de avond-4-daagse (13/6 tot en met 17/6) hebben de bso kinderen de mogelijkheid om op de bso warm te eten, zodat ze met een gevulde maag aan de start staan.
Woensdag 15 juni heeft school een studiedag. Mocht je van opvang gebruik gaan maken,
graag zo snel mogelijk bericht.
Woensdag 29 juni is het weer Nationale Modderdag. Alle peuters worden hiervoor uitgenodigd.
Informatie hierover volgt nog.
De eerste kinderen krijgen al vakantie. We wensen jullie een fijne vakantie met hopelijk mooi
weer.😉🌞⛺🏝

