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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag zondag 

1 2 3 4 5 6 7 

  Week van de 
pleegzorg t/m 
10 november 

Nationaal 
schoolontbijt 

   

8 9 10 11 12 13 14 

Schaatsen 
groep 7-8 

Beleef het 
Assink, 
15:00-16:30 
uur 

  Lootjes 
trekken 
groep 5-8 

  

15 16 17 18 19 20 21 

Start 
schoolfruit 

 

Schaatsen 
groep 7-8 

 DOE-middag 
Zone College 
voor groep 8. 
Tijd: 13:15 – 
16:30 uur 

    

22 23 24 25 26    27 28 

Week van de 
Techniek 

 

Schaatsen 
groep 7-8 

 DOE-middag 
Zone College 
voor groep 8. 
Tijd: 13:15 – 
16:30 uur 

    

29 30      

Schaatsen 
groep 7-8 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organisatorisch nieuws 

Nationaal schoolontbijt 

De dag starten met een gezond ontbijt: waarom is 
dat eigenlijk zo belangrijk? Beginnen met een 
ontbijt geeft je vijf voordelen.  

Dit zijn de vijf eenvoudige vuistregels om ze te 
onthouden. Ontbijten geeft energie, ontbijten 
levert voedingsstoffen, ontbijten helpt je 
stoelgang, ontbijten houdt je gezond, ontbijten is 
lekker en gezellig. 

 

Op donderdag 4 
november doen wij mee 
aan het nationaal 
schoolontbijt. Dit jaar 
sluiten onze buren van 
Qqido ook weer aan bij 
het ontbijt. 

Alle leerlingen hoeven deze dag thuis vooraf niet 
te ontbijten. Het schoolontbijt start om 8:30 uur. 

 

 

 

Schoolfruit en -groenten 
Goed nieuws:  onze school mag meedoen aan het 
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2021-
2022! 

20 weken lang krijgen we op school 3 porties gratis 
groente en fruit voor de hele school geleverd! Dit 
zal zijn in de periode van 15 november t/m 18 april 
worden er 3 porties schoolfruit-groente bezorgd 
op school. 

 

Op dit moment worden alle leveranciers aan de 
scholen gekoppeld. Dit betekent dat we nog niet 
exact weten op welke dagen we dit ontvangen. 
Zodra we dit weten brengen we u op de hoogte. 
Ook kunnen we u dan aangeven welk fruit en/of 
groente we gaan ontvangen.  

Wanneer leerlingen hier niet aan deelnemen 
(omdat ze het niet lusten of dat er allergieën zijn) 
zullen zij een eigen vervangend groente/ fruit 
vanaf huis mee moeten nemen.  

 

Week van de Techniek  
Gelukkig is het gezien de huidige ontwikkelingen 
en minder strenge maatregelen weer mogelijk om 
de Week van de Techniek te organiseren. In de 
week van maandag 22 november t/m vrijdag 26 
november wordt er een gevarieerd programma 
aangeboden dat bijdraagt aan de promotie van 
techniek bij jonge kinderen.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
• De leerlingen uit groep 8 gaan in een moderne 
workshop kennismaken met het ambacht smeden. 
In de trailer en of tent van Mondra opleidingen ma-
ken zij onder deskundige leiding een eigen sleutel-
hanger. 
 

Nieuws van de Berkelbuurtjes 

Voor sommige ouders en kinderen was het weer 
even wennen dat ze vanaf 4 oktober via de ge-
wone ingang naar binnen mochten komen. De 
eerste dagen werden de meeste kinderen nog via 
de schuifpui opgehaald en moesten enkele ouders 
weer wennen om de tas zelf uit te pakken en de 
flessen en voeding in de keuken te zetten……Nu is 
bijna iedereen wel weer gewend. 
  
Donderdag 4 november is het Nationaal School-
ontbijt. Nadere informatie volgt….. 
  
In week 45 vinden de 10 minuten gesprekken 
plaats. De ouders die zich hebben opgegeven, krij-
gen bericht op welk tijdstip dit zal plaatsvinden. 
  
Zondag 21 november komt Sinterklaas in Rekken. 
Nadere informatie volgt…. 
  
Dinsdag 30 november is het volgende sportuurtje. 
 
 
 
 
 



• De leerlingen in de groepen 6 en 7 gaan kennis-
maken met Mad Science. Op een prikkelende ma-
nier worden zij door een groep gekke professoren 
meegenomen in de wereld van wetenschap en 
techniek. 
 
• Voor de groepen 4 en 5 wordt een Robotrace ge-
organiseerd door STEAM Academy, waarbij de 
leerlingen een robot over een parcours gaan pro-
grammeren. Degene die het snelst de robot weet 
te programmeren wint een leuke prijs. 
 
• Groep 3 gaat kennis maken met de alleskunner 
Photon. De zeer toegankelijke, via een app aan te 
sturen Photon heeft met zijn ruimteschip een 
crash gemaakt en is daardoor alles wat hij ooit ge-
leerd heeft weer vergeten. Door samen door een 
reeks oefeningen te lopen, kunnen kinderen Pho-
ton helpen zijn vaardigheden weer terug te krij-
gen. 
 
• Voor de groepen 1 en 2 is de organisatie in ge-
sprek met het VHTO zij hopen op een aantal scho-
len het project Beeldenbrekers aan te kunnen bie-
den, maar dit is nog niet helemaal zeker. 
 
 

Sint Maarten 

Beste scholen, 

  

Graag wil ik uw aandacht vestigen op de Sint 
Maarten lampionnen actie voor het goede doel 
van de Protestantse Gemeente Eibergen -Rekken. 
Dit jaar zamelen we geld in voor Kanjers voor 
Kanjers!! 

In de bijlage vindt u meer informatie hierover.  

 

Namens de jeugdraad Protestantse  

Gemeente Eibergen -Rekken 
 

Doneer je schoolhek 
Ook dit jaar doen wij mee met het project ‘doneer 
je schoolhek’. De actie vindt plaats in de week van 
de pleegzorg. Op deze manier willen wij samen 
met de gemeente Berkelland aandacht besteden 
aan dit onderwerp omdat er een gebrek is aan 
pleegouders.  
Het spandoek wordt woensdag 3 november 
opgehangen en zal uiterlijk donderdag 11 
november weer worden weg gehaald. 

 

Intocht Sinterklaas Rekken 

Op zondag 21 november komt Sinterklaas aan in 
Rekken. In november ontvangt u via school, 
namens de commissie, een mail over hoe deze 
intocht vorm zal gaan krijgen.  

 

De Sinterklaasviering op school vindt plaats op 
vrijdag 3 december.  

Luizencontrole 
Ze zijn er weer… hoofdluis! Deze week zijn alle 
kinderen gecontroleerd op hoofdluis en ook in 
onze school zijn de hoofdluizen weer actief.   
Wilt u thuis ook controleren op deze 
kriebelbeestjes? 
 
In de bijlage is een folder toegevoegd vanuit de 
GGD met tips en adviezen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onderwijskundig nieuws 

EHBO 

Woensdag 17 november hebben alle 

personeelsleden een opfriscursus EHBO. Het 

wordt nogal eens genoemd ‘Een ongeluk zit in een 

klein hoekje’, dit is op school ook zo. Door jaarlijks 

alle personeelsleden bij te scholen hopen we met 

elkaar zo goed mogelijk te handelen wanneer het 

nodig is.  

Tijdens de bijeenkomst komen o.a. de volgende 

onderwerpen aan de orde: 

- Gebruik van verband- en hulpmiddelen bij 

ongelukken 

- Overige letsels (hoofd, tand, neus, 

schaafwonden) 

- Reanimatie / ernstige bloedingen 

De bijeenkomst bestaat uit een deel theorie en 

praktijk.  

 

 

 

 

Kwink 

Kwink brengt 4x per schooljaar de koelkast poster 

uit. Speciaal voor ouders en kinderen thuis. De 

poster is als bijlage toegevoegd aan deze 

nieuwsbrief. De koelkastposter brengt ouders met 

kinderen in gesprek. 

Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat 
in een aantal spreekwolkjes het thema van elke les 
kort samengevat.’ Dan weet u als ouder waar uw 
kind het op school over gehad heeft en kunt u hen 
daar ook naar vragen. 

U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apen-kop-
pen’ op de poster, met daaronder de emotie die bij 
de uitdrukking hoort. Die emoticons bieden de 
mogelijkheid om met de kinderen over hun en uw 
emoties te praten. 

Onder de kopjes ‘Samen bespreken’ staan drie 
stellingen. Hoe wordt daar thuis over gedacht? 

En omdat sociaal-emotioneel leren (want daar is 
de methode Kwink voor) meer is dan alleen pra-
ten, vindt u ook altijd een aantal doe-opdrachten 
op de poster. Die passen bij de thema’s van de les-
sen. 

Wij hopen dat de Koelkastposter bijdraagt aan een 
positieve en open communicatie thuis. 

Pilot ‘Jeugdzorg in de school’ 
Op 6 oktober start Voormekaar met een Pilot 
“jeugdzorg in de school”. Dit zijn inloopmomenten 
speciaal voor ouders, verzorgers en leraren. Tij-
dens deze inloopmomenten kunt u met al uw (op-
voed)vragen terecht bij een medewerker van 
Voormekaar. Deze medewerker denkt graag met 
u mee en kan u advies geven. Dit is geheel vrijblij-
vend en kostenvrij. U hoeft geen afspraak te ma-
ken om langs te komen. De inloopmomenten zijn 
op Daltonschool St. Joris in Borculo en CBS Won-
derwijs in Ruurlo in een aparte ruimte en in alle pri-
vacy. Kom gerust langs, ook als u niet verbonden 
bent aan deze school. Voormekaar is er namelijk 
voor alle ouders en opvoeders uit Berkelland die 
vragen hebben. 

  

CBS Wonderwijs 

Beatrixlaan 27, 7261 
XW Ruurlo 

Daltonschool Sint Jo-
ris – Borculo 

Hoflaan 4, 7271 BR 
Borculo 

22 september    7 oktober       

Stagiaires 

Vanaf 9 november starten twee stagiaires bij ons 

op school.  

Imke Leusink en Lynn Huitink. Zij zijn gestart met 

de opleiding Onderwijsassistent en komen het 

hele schooljaar iedere dinsdag en woensdag stage 

lopen. Imke komt stagelopen in groep 1-2 en Lynn 

in groep 7-8.  

Wij wensen hen een hele leerzame tijd toe! 



8:30 uur – 10:30 uur  8.30-10.30 uur 

6 oktober            
8:30 uur – 10:30 uur 

28 oktober      
8.30- 10.30 uur 

27 oktober         
 8:30 uur – 09:30 uur 

11 november   
8.30- 10.30 uur 

10 november      
8:30 uur – 09:30 uur 

25 november  
 8.30- 10.30 uur 

24 november      
8:30 uur – 10:30 uur 

9 december   
8.30- 10.30 uur 

8 december       
 8:30 uur – 10:30 uur. 

23 december   
8.30- 10.30 uur 

 

 


