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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag 
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  Muziekles      
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Week van afname 
veiligheidsonderzoek 
groep 6 t/m 8 

 

CvB bezoekt MR 

Technieklokaal 
groep 7/8 

Sportochtend 
groep 2 

 

 NL doet 
natuurbad 
groep 7/8 
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  Muziekles      
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 Studiedag 
team, kinderen 
vrij 

 Berkeljournaal 
april op Parro 

   

28 29 30 31    

  Muziekles      

Organisatorisch nieuws 
Welkom  

In maart starten Rimke en Esmee in groep 1 bij ons op 

school. We heten hen van harte welkom en wensen 

hen een leerzame, maar bovenal plezierige tijd toe op 

IKC de Berkel. 

 

 

 

 

 

 

 

Vakanties 2022-2023 

- Herfstvakantie 24 okt – 28 okt 

- Kerstvakantie 26 dec – 6 jan 

- Voorjaarsvakantie 27 feb – 3 maart 

- Tweede paasdag 10 april 

- Meivakantie 24 april – 5 mei 

- Koningsdag 27 april 

- Hemelvaartsdag + vrijdag vrij 

18 mei + 19 mei 

- Tweede pinksterdag 29 mei 

- Zomervakantie 10 juli – 18 aug 

 



Afscheid   

We hebben voor de vakantie afscheid genomen van 
Nils uit groep 5 en Sienna uit 
groep 7. Nils zal na de 
voorjaarsvakantie starten op een 
nieuwe school. Sienna zal na de 
vakantie nog een week bij ons op 
school zijn en daarna starten op 
haar nieuwe school. 

We gaan ze missen en wensen hen heel veel plezier op 

hun nieuwe school! 

Vacature(s) ouderraad 

De ouderraad is op zoek naar extra ouders. Als u interesse 

heeft om mee te denken in onze ouderraad dan bent u van 

harte welkom.  

Wat doet een OR zoal?  

Een ouderraad levert een positieve bijdrage aan de gang van 

zaken op school. Ze organiseren activiteiten die bijdragen 

aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele 

evenementen, sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest en 

dergelijke. Een aantal keren per schooljaar komt de OR bij 

elkaar om te vergaderen. Het verloop van activiteiten, de 

evaluaties en nieuwe activiteiten worden hier besproken. 

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u contact opnemen via 

or@obsdeberkel.nl 

Berkelbuurtjes  

Hallo allemaal, 

Hier een berichtje van de Berkelbuurtjes. Op dit mo-
ment is het thema bij ons: feest, alle kinderen mogen 2 
weken lang verkleed komen. We hebben al mooie prin-
sesjes, superhelden en draken mogen ontmoeten. 

In februari is Marit bij de Blue Monkey begonnen, ein-
delijk was het zover. In maart verwelkomen we Linn bij 
de Oranje Vis en komt Rimke ook bij de blue Monkey 
spelen. We wensen hen veel plezier en hopen dat ze 
snel gewend zijn. 

Verder neemt Pieter afscheid van de Red Lion. Als baby 
bij ons begonnen en nu alweer in groep 8. 

Tot slot is er een nieuwe collega bij ons begonnen, haar 
naam Is Daphne. Jullie kunnen haar tegenkomen bij de 
oranje Vis en de Paarse Zeehond. 

 

 

Onderwijskundig nieuws 
 

Afname veiligheidsonderzoek 

In de week van 7 maart wordt een veiligheidsonderzoek 

afgenomen in groep 6 t/m 8. Dit is een jaarlijks 

terugkerend onderzoek. Resultaten worden in de MR 

besproken en naar alle ouders/verzorgers 

teruggekoppeld.  

Bezoek CvB aan MR 

Op maandag 7 maart ontvangt de MR bezoek van het 

college van bestuur.  

Studiedag 

Op dinsdag 22 maart zijn alle kinderen vrij. Het team 
heeft dan een studiedag. Er staat een 
verdiepingsbijeenkomst van onze nieuwe 
rekenmethode Getal en ruimte junior op de planning 
en een scholingsmoment van begrijpend lezen.  

 

 


