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Organisatorisch nieuws 
Welkom  

Na de meivakantie 

starten Teun en Gijs bij 

ons op school. Teun start 

in groep 4 en Gijs in 

groep 6. Van harte welkom en veel plezier 

bij ons op school! 

Schoolfotograaf  

Op dinsdag 10 mei komt de 

schoolfotograaf op school. Er worden 

portretfoto’s, groepsfoto’s en broertje/zusje 

foto’s gemaakt. De broertje/zusje foto is 

alleen voor broertjes/zusjes 

die op onze school zitten.  

 

Hoofdluiscontrole  

Op woensdag 11 mei is er luizencontrole 

op school. Liever geen gel in en 

opgestoken haren deze dag. Alvast 

bedankt! 

Nieuw meubilair 

Als alles goed gaat, komt begin juni het 

nieuwe meubilair voor groep 1/2.  
 

Sportdag groep 6 t/m 8 

Op donderdag 19 mei is er sportdag voor 

groep 6 t/m 8. De sportdag vindt plaats bij 

het Vinkennest in Eibergen. De kinderen 

vertrekken om 8.15 uur op de fiets vanaf 

school. 
 

Schoolreisjes groep 1 t/m 6 

Op dinsdag 24 mei gaan de groepen 1 

t/m 6 op schooreis.  

-Groep 1/2 gaat naar ’t Höfke in Bentelo. 

-Groep 3 t/m 6 gaan met de trein en de 

bus naar de Spelerij in Dieren. 

-Groep 7/8 is aan de start van dit 

schooljaar op kamp geweest. Voor hen zal 

er nog een leuke 

afsluitende activiteit 

worden verzorgd.  

 

Nadere informatie 

over de uitjes volgt 

vanuit de leerkracht(en) via Parro.  

 

We wensen de kinderen vast heel veel 

plezier! 

Social media 

De MR organiseert op donderdag 2 juni 

voor alle ouders/verzorgers een informatie-

avond over social media. Nadere informa-

tie volgt.  

Berkelbuurtjes! 

Er komen nieuwe kinderen spelen, maar er 

gaan ook kinderen weg..... 

Pieter heeft afscheid genomen bij de BSO. 

Vanaf baby heeft hij bij ons gespeeld. Pie-

ter, bedankt voor alle fijne speelmomen-

ten en je geintjes!!😉 

Vanaf deze maand komt Ruben spelen bij 

de Oranje Vis, veel speelplezier! 

Het wordt langzaamaan mooier weer, we 

kunnen lekker veel buiten spelen, ontdek-

ken en genieten.🌞 

Maandag 23 mei is er weer een sportuurtje. Na-

dere info volgt. 

 

 



 

Onderwijskundig nieuws 

 
Start CITO LOVS toetsen  

In de week van 30 mei en 6 juni nemen we 

de LOVS toetsen af in de groepen 2 t/m 6. 

Waar mogelijk tandartsbezoekjes etc. 

plannen op de ochtenden i.v.m. afname 

van de toetsen.  

Start entreetoets groep 7 

In de week van 30 mei en 6 juni nemen we 

de entreetoets af in groep 7. Waar 

mogelijk tandartsbezoekjes etc. plannen 

op de ochtenden i.v.m. afname van deze 

toets. 

 


