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Juf Chantal jarig

Nationaal schoolontbijt 8.30 uur
Sportuurtje van 15.00 uur – 16.00 uur Wereldbal
Lootjes trekken groep 5 t/m 8

Schaatsproject Blij dat ik glij (groep 7/ 8)
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Einde Verlof juf Marije
Op 5 november zal juf Marije Verbeek terugkeren van
haar zwangerschapsverlof. Haar werkdagen zien er
als volgt uit:
Dinsdag; ambulant i.v.m. taken locatie coördinator
Woensdag: groep 5/6
Vrijdag: ambulant i.v.m. taken locatie coördinator/
groep 7/8
We bedanken juf Debbie voor het feit dat ze
gedurende het zwangerschapsverlof van juf Marije
de woensdagen extra gewerkt heeft. Ik bedank langs
deze weg ook iedereen voor de gastvrijheid en de
prettige samenwerking die ik de afgelopen weken
heb ervaren.
Wij staken deze keer niet
Op 6 november staat er weer een landelijke staking
gepland. Het team heeft aangegeven deze keer geen
gebruik te maken van het recht om te staken. Wel
blijven ook wij ons zorgen maken over de
toenemende werkdruk en zien we dat er
veranderingen nodig zijn. Zo hebben we recent
ervaren hoe lastig het is om een zieke collega te
vervangen en hebben we daarvoor noodsprongen
moeten maken. Gelukkig is dat deze keer gelukt.

Kinderen vrij i.v.m. studiedag team
Berkeljournaal op de mail
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Baby nieuws van juf Chantal
Op 9 oktober was het dan (eindelijk) zover. Soy de
derde zoon van juf Chantal en haar partner
Raimond is in goede gezondheid geboren. We
wensen Cis,Nox, Raimond en Chantal heel veel
geluk met hun nieuwe gezinslid.

Schaatsproject Blij dat ik glij (groep 7/ 8)

Sint in Rekken
Schaatsproject Blij dat ik glij (groep 7/ 8)
Oudergesprekken, hierover ontvangt u nog
verdere informatie na de herfstvakantie
MR vergadering

December Schaatsproject Blij dat ik glij (groep 7/
8)
Omdat de politiek al wel wat stapjes in de goede
richting heeft gezet willen we deze keer de school
niet sluiten en zijn we 6 november dus gewoon open!
Studiedag team
Denkt u allen aan de vrije dag van de kinderen op
donderdag 21 november ivm een studiedag van het
team?
Op de lesvrije momenten van september en oktober
zijn de leerkrachten bezig geweest met het
voorbereiden en uitvoeren van beleidsafspraken
zoals het voeren van kindgesprekken en het
implementeren van de nieuwe methode voor de
zaakvakken Blink.
Info n.a.v. de zakelijke ouderavond/informatie
avond
Vanuit MR
Op de goed bezochte informatie avond van 26
september kwam de vraag of u als ouders de MR
leden van input zou willen voorzien. Dit naar
aanleiding van oa het
ouderbetrokkenheidsonderzoek van maart 2019.
Graag zouden we horen waar u tevreden over bent
en wat beter zou kunnen op IKC de Berkel. Voor de
volledigheid is er een korte samenvatting van de
resultaten van het onderzoek als bijlage toegevoegd
zodat u dit wellicht als inspiratie kunt gebruiken. U
kunt uw mening kwijt bij Marieke Willink via ronaldmarieke@hotmail.com of 06-18524875.
Vanuit OR
Ook de ouderraad heeft die avond een oproep
gedaan, zij willen graag hulp bij het organiseren van
verschillende activiteiten. De activiteitenlijst is ook
als bijlage toegevoegd en we hopen dat iedereen
iets kan vinden dat hem/haar past. Uiteraard mag u

zich ook voor meerdere activiteiten opgeven. De
lijsten hangen ook op school bij de kapstokken,
maar aanmelden via or@obsdeberkel.nl kan ook.
5 December nieuws
Over enig tijd hopen we dat Sinterklaas ook weer op
ons IKC langs komt. De cadeautjes van de groepen
1 t/m 4 worden dit jaar door de sint en zijn pieten
zelf ingepakt.
De groepen 5 t/m 8 zullen lootjes gaan trekken om
de sint te ondersteunen. Dit zal zijn op vrijdag 8
november ’s middags. Alle kinderen krijgen van de
OR een bijdrage om een cadeautje te kopen.
Het sinterklaasfeest zal op donderdag 5 december
plaatsvinden.
Schaatsproject “Blij dat ik Glij” groep 7/8
In november kunnen de kinderen uit groep 7 en 8
weer deelnemen aan de jaarlijkse schaatslessen.
De lessen starten om 15.30 uur in Enschede en
duren ongeveer een uurtje.
Opgave flyers hiervoor zijn uitgedeeld en
betreffende ouders hebben mail ontvangen.
Ouder- kindgesprekken groep 6/7/8
Binnenkort zullen de leerkrachten van groep 6/7/8
met de kinderen in gesprek gaan over hun
resultaten.
Naar aanleiding van dit gesprek vullen de kinderen
een kindplan in met leerdoelen etc.
Tijdens het ouder- kindgesprek op 26 november zal
het kind aan de ouders vertellen hoe hij/zij ervoor
staat en waar de komende periode aan gewerkt
gaat worden. De leerkracht zit uiteraard ook bij dit
gesprek om aan te vullen waar nodig.
We proberen de kinderen op deze manier meer te
betrekken bij hun eigen leerproces en hierdoor meer
verantwoordelijk te maken.
Rapportmappen
Wilt u er zorg voor dragen dat de rapportmappen
terugkomen op school? Alvast bedankt!
Oudergesprekken
Om het oudergesprek op 26 november nog meer
inhoud te geven en om samen tot een goede
afstemming te komen vragen we u als ouder om
vooraf een vragenlijst over uw kind in te vullen. Ook
de leerkrachten en de leerlingen van de groepen 5
t/m 8 doen dit via ZIEN!
ZIEN! is een digitaal hulpmiddel dat op
school gebruikt wordt door de leerkrachten. Aan de
hand van een vragenlijst kan de leerkracht het
sociaal-emotioneel functioneren van een kind in kaart
brengen. Erna volgen suggesties voor de leerkracht
over hoe hij de groep of een kind extra zou kunnen
ondersteunen.
Kinderen van groep 5 tot en met 8 kunnen
ook zelf een vragenlijst invullen. Door hun
antwoorden krijg je als leerkracht een beeld van wat
het kind van zichzelf vindt en hoe het zijn omgeving,
de omgang met zijn klasgenoten of de leerkracht
beleeft. Dat is heel waardevol. Het vormt vaak ook de
aanleiding voor een mooi gesprek: waarover ben je

tevreden? Wat zou er anders kunnen? Wat kun jij
daar zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen?
Daarnaast kan een school ook een
vragenlijst voor ouders of verzorgers gebruiken. Zo
ontstaat er een breedbeeld van het functioneren van
een kind, thuis en op school.
U kunt deze ZIEN vragenlijst na de herfstvakantie in
uw mailbox vinden. Wilt u deze vragenlijst voor 15
november weer via mail retourneren aan de
leerkracht van uw kind(eren).
Fietscontrole
Op 17 oktober zullen de fietsen van de leerlingen
van groep 5 t.m 8 gecontroleerd worden door Veilig
Verkeer Nederland. Ook de gemeente Berkelland
besteed in deze donkere dagen aandacht aan dit
onderwerp en zal extra letten op de veiligheid van
de fietsers in het verkeer.
Nationaal schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt is al 14 jaar het grootste
educatieve ontbijtevenement van Nederland. Elk
jaar begin november wordt er van ontbijten een
feestje gemaakt in het hele land. Een week lang. Dit
jaar van 6 tot en met 10 november.
Wij ontbijten samen met de kinderen op donderdag
7 november om 8.30 uur.
De kinderen moeten zelf zorgen voor een bord,
bestek en beker. Heeft uw kind allergieën? Dan
verzoeken wij u om uw kind zelf eten/drinken mee te
geven.
Opvoeden & zo
Het preventieplatform jeugd biedt ondersteuning bij
het opvoeden van kinderen van 3 jaar t/m 10 jaar. In
5 wekelijkse bijeenkomsten wordt het opvoeden
makkelijker gemaakt. In de bijlage kunt u zien hoe
dit in zijn werk gaat en waar en wanneer deze
bijeenkomsten plaatsvinden.
Team Jeugdgezondheidszorg
In de bijlage kunt u de teamleden vinden die deel
uit maken van een groter JGZ team binnen de
gemeente Berkelland. Het kan voorkomen dat een
andere collega van het JGZ team uw school
bezoekt maar in principe hebben we bij IKC de
Berkel met deze mensen te maken.
Het is ook mogelijk om een korte, snelle vraag aan
de schoolverpleegkundige, Maria Krabbenborg, via
WhatsApp te stellen. Maria is op maandag t/m
donderdag te bereiken op nummer 06-25644217.
Kerknieuws
Sint Maarten: Lampionnen maken en viering
Op zaterdag 9 november gaan we lampionnen
maken voor Sint Maarten. Zit je op de basisschool
en lijkt het je leuk om mee te doen? Kom dan met je
vader of moeder, opa of oma of iemand die je kan
helpen met knutselen om 14.00 uur naar de Huve in
Eibergen. Ook kinderen van Rekken zijn van harte
welkom. Wij zorgen voor de knutselspullen en een
lampje. Als je zelf een plastic fles of melkpak wilt
meenemen omdat je zelf al weet welke lampion je
wilt maken, dan mag dat natuurlijk. Je kunt je

opgeven tot 3 november bij Jolanda Rooiman via
mail jolandarooiman@hotmail.com
Als je het leuk vindt ben je ’s avonds om 19.00 uur
van harte welkom in de Antoniuskerk in Rekken,
daar hoor je het Sint Maarten verhaal en zingen we
liedjes. Dan volgt een korte optocht door Rekken,
waar de kinderen langs de route allerlei snoepjes
krijgen , dus een klein rugzakje is dan handig om
mee te nemen.
Jeugdraad PKN Eibergen-Rekken en de
Oecumenische werkgroep Rekken
Superboer groep 5/6
Op donderdagmiddag 7 november gaat groep 5/6
het melkveebedrijf van de familie Groot Wassink
bezoeken. We wensen hen daar een hele plezierige
en leerzame middag toe en bedanken de familie
Groot Wassink alvast voor hun gastvrijheid..
Nieuws van Oqido
Hallo, hier weer een berichtje van de Berkelbuurtjes.
De tijd vliegt voorbij, als ik dit schrijf zitten we alweer
in half oktober. De dagen worden alweer korter, de
kachel of de verwarming is alweer regelmatig aan
en de natuur is aan het veranderen. De herfst heeft
zijn intrede gedaan. Paddenstoelen schieten
omhoog in het gras, de bladeren, eikels, kastanjes,
beukennootjes, etc komen alweer naar beneden.
Samen met de kinderen gaan we dan ook lekker
wandelen. Voor de thema tafel van: Bobbi in de
herfst, mochten de kinderen bladeren,
dennenappels, kastanjes, enz zoeken. We zingen
liedjes, lezen verhaaltjes en gaan weer van alles
knutselen.
Versje:
Bobbi roept: ‘Kijk naar die blaadjes.
De wind blaast alles in het rond.
Wat hebben ze een mooie kleuren.
Ze vallen zomaar op de grond.’
Dit is ook de tijd waarin we over paar weken
Sinterklaas mogen gaan begroeten met zijn
Pieten… zal hij Nederland, en natuurlijk ook
Rekken, dit jaar weer kunnen vinden? We gaan
weer een spannende periode tegemoet. maar zoals
meestal het geval is, wordt het ook een hele
gezellige tijd.
Wat nog wel leuk is om te vermelden … na de
herfstvakantie gaat gymnastiekvereniging Gareo
peutergym geven aan de peuters die bij Oqido
gebruik maken van de kinderopvang en de
peuteropvang. Dat zal gaan plaatsvinden op de
dinsdagochtend in de gymzaal van school. Hieraan
zijn geen kosten verbonden. De pedagogisch
medewerkers zullen de kinderen die op dinsdag bij
de opvang zijn hier naar toe brengen. Kinderen van
Oqido die op andere dagen komen, mogen door de
eigen ouders gebracht en gehaald worden. We
hopen dat alle peuters er veel plezier aan gaan
beleven.
Tot de volgende keer, groeten van de
Berkelbuurtjes.

Team IKC de Berkel wenst iedereen een fijne
herfstvakantie!

